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ПЕРЕДМОВА 

“Літопис авторефератів дисертацій” — державний бібліографічний покажчик, 
що інформує про автореферати дисертацій, які захищаються в наукових і вищих 
навчальних закладах України на здобуття вчених ступенів доктора та кандидата 
наук. 

“Літопис авторефератів дисертацій” виходить щоквартально і вміщує дані про 
автореферати дисертацій незалежно від їх обсягу, тиражу та способу друку. 

Бібліографічні записи вміщують: 
- порядковий номер запису; 
- бібліографічний опис; 
- номер державної реєстрації, під яким автореферат дисертації зареєстро-

вано у Книжковій палаті України ім. Івана Федорова (зазначається у квадратних 
дужках після бібліографічного опису). 

Бібліографічний опис складено згідно з ГОСТ 7.1-84 “Библиографическое 
описание документа. Общие требования и правила составления”, Змінами №1 до 
ГОСТ 7.1-84 та “Правилам составления библиографического описания. Ч.1. Книги и 
сериальные издания” (М., 1986). Після назви автореферату вказано його шифр 
відповідно до номенклатури спеціальностей наукових працівників. В описі засто-
совано скорочення слів і сполучень за ДСТУ 3582-97 “Скорочення слів в українсь-
кій мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила” та ГОСТ 7.12-93 
“Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования 
и правила”. 

Групування бібліографічних записів здійснено за схемою “Розташування 
бібліографічних записів авторефератів дисертацій в державних бібліографічних по-
кажчиках”, яку складено на основі “Переліку спеціальностей, за якими проводиться 
захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, 
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань” (ВАК України). У кож-
ному розділі записи розміщено під рубриками: “На ступінь доктора наук” і “На сту-
пінь кандидата наук”, а всередині рубрик — за алфавітом. 

У кожному номері літопису подано допоміжні покажчики, зокрема перелік 
мов (крім української), якими надруковано автореферати дисертацій; іменний та 
географічний. 

В іменному покажчику подано імена авторів, а також осіб, котрим присвячено 
автореферати (персоналії). Авторів з однаковими прізвищами та ініціалами 
об’єднано в одній рубриці. Номери, що віднесено до персоналій, подано в круг-
лих дужках. 

До географічного покажчика входять назви географічних об’єктів, що 
розглянуто в даних авторефератах дисертацій.  

Нумерація в “Літописі авторефератів дисертацій” суцільна впродовж року. На 
титульному аркуші в круглих дужках вказано номери бібліографічних записів  
даного випуску. 
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

На ступінь доктора наук 

1. Анашкін О.В. Розвиток другого методу Ляпунова в теорії стійкості дифе-
ренціальних і функціонально-диференціальних рівнянь: (01.01.02) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса  Шевченка. — К., 2004. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (28 назв). —                            
[2004-04539] УДК 517.9 

2. Бекшаєв О.Я. Перетворення світлових пучків у параксіальних оптичних 
системах: (01.04.05) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 34 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 28—31. — [2004-06647] УДК 535.3 

3. Биков І.П. Дослідження власних і домішкових дефектів у сегнетоелектрич-
них матеріалах киснево-октаедричного типу: (01.04.07) / НАН України, Ін-т пробл. 
матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2004. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                            
с. 30—32 (34 назви). — [2004-06656] УДК 537.226.4 

4. Вітриченко І.Є. Критичні випадки стійкості за Ляпуновим неавтономних 
нелінійних диференціальних систем: (01.01.02) / НАН України, Ін-т математики. — 
К., 2004. — 33 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с.  28—32 (48 назв). — [2004-04804] 

 УДК 517.925 
5. Глушков В.М. Нові аспекти в теорії та методах обчислення багаточастин-

кових квантових систем. Застосування до электронної структури молекул: 
(01.04.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 35, [1] с. с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 30—32 (33 назви). — [2004-04920] УДК 539.19:530.145 

6. Гордевський В.Д. Бімодальні наближені розв’язки рівняння Больцмана: 
(01.01.03) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 
2004. — 36 с. — Бібліогр.: с. 32 (7 назв). — [2004-04931] УДК 533.72:517.9 

7. Дубовий В.К. Однобічні зсуви, що породжуються стисками, та їх застосу-
вання до задач аналізу: (01.01.01) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур                            
ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2004. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (30 назв). — [2004-05143] 

 УДК 517.544.4+517.983.24+517.983.6 
8. Ковальчук О.В. Релаксаційні процеси та подвійні електричні шари на межі 

поділу електрод—рідкий діелектрик: (01.04.15) / НАН України, Ін-т фізики. — К., 2004. — 
32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—30  (44 назви). — [2004-05659] УДК 532.783:537.31 

9. Кунець В.П. Еволюція фізичних властивостей напівпровідників АІІВVІ гек-
сагональної сингонії при переході до розмірів квантових масштабів: (01.04.10) / Ін-т 
фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України. — К., 2004. — 32 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (31 назва). — [2004-05818] УДК 535.34:621.315.592 

10. Лаврентьєв О.О. Електростатичні та електромагнітні пастки високотем-
пературної плазми: (01.04.08) / Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2004. 
— 35 с. — Бібліогр.: с. 28—30 (30 назв). — [2004-05998] УДК 621.039.62 

11. Шуаібов О.К. Оптична діагностика активних середовищ електророзряд-
них джерел випромінювання на атомах інертних газів та їх галогенідах: (01.04.04) / 
Ін-т фізики НАН України. — К., 2004. — 30 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—28                             
(99 назв). — [2004-04341] УДК 539.186:537.621 

12. Яценко О.В. Дослідження структури і властивостей кристалів LiNbO3, ме-
тодами ЯМР і комп’ютерного моделювання: (01.04.07) / НАН України, Ін-т пробл. 
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матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2004. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                            
с. 27—29 (34 назви). — [2004-04380] УДК 004.4:537.226:539.143.4 

На ступінь кандидата наук 

13. Алєксєєчкін М.В. Кінетика фазових перетворень при конкурентному 
утворенні декількох фаз: (01.04.07) / НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2004. 
— 24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — [2004-04536] УДК 539.911 

14. Балабушено Т.М. Властивості розв’язків 2b-параболічних систем, визначених у 
необмежених за часовою змінною областях: (01.01.02) / Чернів. нац. ун-т ім. — Чернівці, 
2004. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2004-04565] УДК 517.956.4 

15. Баранник О.А. Електродинамічні властивості квазіоптичного резонатора 
Хаккі-Колемана та його застосування для мікрохвильових досліджень надпровідни-
ків: (01.04.03) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16. — [2004-06637] УДК 535.417.2 

16. Бернацька Ю.М. Деякі задачі для параболічного рівняння на рімановому 
многовиді: (01.01.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — [2004-06651] УДК 517.9 

17. Блавацька В.Б. Вплив протяжних домішок на закони скейлінгу для магнетиків 
та полімерів: (01.04.02) / НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Л., 2004. — 19 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2004-04516] УДК 530.145:537.61 

18. Бондаренко А.В. Зображення *-алгебр, пов’язаних із кусково дробово-
лінійними відображеннями: (01.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2004. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2004-04735] 

 УДК 512.6:517.9 
19. Бондаренко О.В. Малокутове розсіювання світла та його застосування 

при дослідженні зародження і росту спонтанних ґраток у світлочутливих плівках 
AgCl-Ag: (01.04.05) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — [2004-06676] УДК 535.36 

20. Булеца Е.П. Опис та динаміка ґратки кристалів типу шпінелі в концепції над-
просторової симетрії: (01.04.10) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2004. — 16 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв) та в підрядк. прим. — [2004-04751] УДК 537.226:548.7 

21. Гаврилюк С.В. Кристалічна структура та фізичні властивості інтеркалатів 
шаруватих сполук А3В6 і А 5

2В
6
3: (01.04.07) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 

— Чернівці, 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — [2004-04763] 
 УДК 548.734:539.21 
22. Горовий О.М. Течія Стокса навколо системи прямокутних пластинок: 

(01.02.05) / НАН України, Ін-т гідромеханіки. — К., 2004. — 22 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19 (3 назви). — [2004-04935] УДК 532.516 

23. Думіна О.О. Методи теорії потенціалів у задачах динаміки термопружних 
середовищ: (01.01.03) / Харк. нац.ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2004-05147] УДК 517.968+517.956 

24. Желнов О.Д. Нерівність Уітні та її узагальнення: (01.01.01) / НАН Украї-
ни, Ін-т математики. — К., 2004. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (7 назв). —                            
[2004-05303] УДК 517.5 
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2004. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2004-05808] УДК 519.21 

33. Магда О.В. Групова класифікація та точні розв’язки нелінійних рівнянь 
гіперболічного типу: (01.01.03) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2004. —                             
17 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — [2004-06034] УДК 517.95 

34. Мержеєвський Д.А. Узагальнені поля Якобі і хаотичне представлення для 
гамма-поля: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2004. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2004-06167] УДК 517 

35. Шулінок І.Е. Розв’язання задач оптимального представлення числових 
графів та дослідження умов побудови на них ефективних алгоритмів: (01.05.01) / 
НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2004. — 20 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (10 назв). — [2004-04351] УДК 519.1 

36. Юрченко М.Є. Вявлення неоднорідності пружних властивостей тонкостінних 
елементів по зміні резонансних частот повздовжніх та згинних власних коливань (метод 
низькочастотної томографії): (01.02.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. 
— 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2004-04357] УДК 539.3 
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ХІМІЧНІ НАУКИ 

На ступінь доктора наук 
37. Шаповалов В.В. Хімія простих і координаційних сполук джерел і пере-

носників молекулярного кисню: (02.00.01) / НАН України, Ін-т заг. та неорган. хімії 
ім. В.І.Вернадського. — К., 2004. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  с. 30—34 (60 назв). 
— [2004-04294] УДК 546.21 

На ступінь кандидата наук 
38. Волнянська Р.І. Інгібування термоокисної деградації епоксидних поліме-

рів сумішами фенолів з ацетилацетонатами металів: (02.00.06) / Укр. держ. хім.-
технол. ун-т. — Д., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с.  17—18 (14 назв). — 
[2004-04812] УДК 678.8:547-311:547.943’78 

39. Грищук О.І. Модифікація епоксиакрилат-уретанів різними реакційноздатни-
ми сполуками: (02.00.06) / НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 
2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  (7 назв). — [2004-04947] УДК 678.6 

40. Гудзенко Н.В. Синтез та властивості реакційноздатних олігомерів на осно-
ві мономерів піролізних фракцій нафтопродуктів С4 та С5: (02.00.06) / НАН Украї-
ни, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                             
с. 15—16  (13 назв). — [2004-04954] УДК 678.7:54-126 

41. Іващенко І.А. Фазові рівноваги та кристалічна структура проміжних фаз у 
системах Cu(Ag)2Se - CdSe - In 2Se3: (02.00.01) / НАН України, Ін-т заг. та неорган. 
хімії ім. В.І.Вернадського . — К., 2004. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21                             
(17 назв). — [2004-05326] УДК 546.22/.24 

42. Киця А.Р. Мономолекулярний обрив ланцюга в кінетиці постполімериза-
ції біфункціональних мономерів: (02.00.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 
2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2004-05467] УДК 542.8 

43. Кузема П.О. Властивості хімічно модифікованих високодисперсних крем-
неземів з гідрофільно-гідрофобною поверхнею: (01.04.18) / НАН України, Ін-т 
хімії поверхні. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 
[2004-05811] УДК 544.7 

44. Мікуленко О.В. Хіміко-аналітичні властивості дво- та трикомпонентних 
систем на основі полівінілпіролідону: (02.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 
2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — [2004-06175] УДК 543 

45. Широка Т.І. Синтез похідних 1,2-поліметилен-1,3-діазагетероциклів і 
поліметинових барвників на їх основі: (02.00.03) / НАН України, Ін-т орган. хімії. 
— К., 2004. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 15—16 (5 назв). — [2004-04326] 

 УДК 547.85+547.87 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

На ступінь доктора наук 
46. Багацька Н.В. Генетичні фактори у виникненні порушень статевого роз-

витку у хлопців-підлітків: (03.00.15) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Марзеєва 
АМН України. — К., 2004. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31 —36 (45 назв). — 
[2004-04560] УДК 616.692-053.6:575.1 
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47. Громозова О.М. Регуляція процесів формоутворення у ряду мікроміцетів 
в умовах глибинного культивування: (03.00.07) / НАН України, Ін-т мікробіології і 
вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2004. — 35 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 
(33 назви). — [2004-04950] УДК 579.2+582.28 

48. Донченко Л.І. Вікові особливості розвитку метаболічних порушень у 
постраждалих з травмою опорно-рухового апарату (діагностика і прогнозування): 
(03.00.04) / Ін-т геронтології акад. мед. наук України. — К., 2004. — 34 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 25—30 (32 назв). — [2004-05139] УДК 616-001:612.6.015.3 

49. Заставна Д.В. Імуногенетичні фактори реалізації генетично обумовленої 
патології: (03.00.15) / НАН України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 
2004. — 36 с.: іл, табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (51 назва). — [2004-05314] 

 УДК 575.1:616-056.7 
50. Олійник С.А. Антиоксидантний захист за умов опосередкованих окисним 

стресом патологічних станів організму: (03.00.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 
40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (35 назв). — [2004-06365] 

 УДК 577.115.7:616.45-001.1/.3-085.272 

На ступінь кандидата наук 

51. Арсан В.О. Енергозабезпечення організму коропа при адаптації до змін 
концентрації іонів важких металів у водному середовищі: (03.00.10) / НАН України, 
Ін-т гідробіології. — К., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
[2004-06503] УДК 597.551.2-15:574.64 

52. Бєляєва Л.В. Генетичний аналіз схильності до раку легенів, шлунку та ки-
шечнику в харківській популяції: (03.00.15) / Ін-т гігієни та мед. екології АМН України                                  
ім. О.М.Марзеєва, Акад. мед. наук України. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                                  
с. 16—17 (10 назв). — [2004-06654] УДК 575.17+(611.24+611.33+611.34)-006.6](477.54) 

53. Бичкова С.В. Регуляція внутрішньоклітинних Са2+-транспортувальних 
систем малоклітинних травних залоз: (03.00.13) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 
2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — [2004-06659] УДК 612.313.014 

54. Білецька М.Г. Піднебінно-носовий комплекс ссавців (порівняльна анато-
мія, ембріологія, еволюція): (03.00.08) / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І.Шмаль-
гаузена. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
[2004-04510] УДК 591.471.43:599 

55. Борисюк М.В. Фітоперифітон прибережних ділянок Таганрозької затоки 
Азовського моря та його біоіндикаційні особливості: (03.00.17) / Ін-т гідробіології 
НАН України. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
[2004-04740] УДК 574.58:574.64](262.54) 

56. Брунь Л.В. Репаративні властивості глюкозаміну та його похідних: 
(14.03.05) / Акад. мед. наук України, Ін-т фармакології та токсикології. — К., 2004. 
— 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — [2004-04745] 

 УДК 615.015:616-003.9:547.459.5 
57. Булавенко Л.В. Біологічні властивості фосфатмобілізуючих бактерій і їх 

вплив на формування бобово-ризобіального симбіозу у рослин сої: (03.00.07) / НАН 
України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К.,  2004. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2004-04749] УДК 579.22:579.8]:582.736 
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58. Васюк Є.А. Маслинка багатовікова (Еlaeagnus multiflora Тhunb.) в Лісо-
степу України (ріст, розвиток, розмноження): (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. 
сад ім. М.М.Гришка. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— [2004-06515] УДК 582.724.1-152.24(292.485)(477) 

59. Вац Ю.О. Властивості Са2+ -помпи мембран ацинарних секреторних клі-
тин підщелепної слинної залози щурів: (03.00.13) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Л., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — [2004-06517] 

 УДК 591.431.6:599.323.41 
60. Ващенко Л.М. Антимутагенна і протипухлинна активність Pseudomonas 

syringae pv. atrofaciens і Pseudomonas syringae pv. coronafaciens: (03.00.07) / НАН Ук-
раїни, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2004. — 20, [1] с., 
включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2004-04785] 

 УДК 579.841.11:577.114 
61. Ведмедєва К.В. Створення колекції джерел морфологічних маркерних 

ознак соняшнику і вивчення їх генетичного контролю: (03.00.15) / Селекц.-генетич. 
ін-т — Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН. — О., 2004. — 16 с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — [2004-04790] УДК 575.113.3:633.854.78 

62. Віннікова О.І. Ґрунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у пів-
денній частині Східного Лісостепу України: (03.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
[2004-06532] УДК 582.26+582.28](292.485)(477) 

63. Волкова Н.О. Кріоконсервовані органні культури щитовидної залози при 
ало- та ксенотрансплантації: (03.00.19) / НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і 
кріомедицини. — Х., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
[2004-06537] УДК 57.086.13.089:591.444 

64. Гарбузова В.Ю. Експериментальні дані про роль пероксидного окиснення 
ліпідів у розвитку кальцинозу кровоносних судин, зумовленого гіпервітамінозом D: 
(03.00.13) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. — К., 2004. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2004-04766] УДК 612.015+616.391:577.1 

65. Голуб Н.П. Гідрофільна флора Придніпровської височини: структура, 
антропогенна трансформація, охорона: (03.00.05) / НАН України, Нац. бот. сад                             
ім. М.М.Гришка. — К., 2004. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.:                             
с. 17—18 (11 назв). — [2004-04926] УДК 581.526.3:581.93](477.4) 

66. Долгова Т.А. Індукція та прояв радіоадаптивної відповіді у поколіннях 
рослин з різним генотипом: (03.00.15) / НАН України, Ін-т клітин. біології та гене-
тич. інженерії. — К., 2004. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 
[2004-05138] УДК 633.1:615.849:575 

67. Завгородній М.П. Біологічна активність нових 4-тіопохідних хіноліну: 
(02.00.10) / НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2004. — 18 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2004-05306] УДК 547.83:577.1 

68. Парпан Т.В. Біоекологічні особливості ялиці білої (ABIES ALBA Mill.) в 
лісових біогеоценозах Передкарпаття (генеза, відновлення, прогноз): (03.00.16) / 
Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 
[2004-06595] УДК 581.526.426(477) 
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69. Пасічна О.О. Газообмін та пігментна система макрофітів за дії іонів міді 
(ІІ) і марганцю (ІІ) водного середовища: (03.00.17) / НАН України, Ін-т гідробіології. — 
К., 2004. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — [2004-06601] УДК 574.64 

70. Підгорна О.В. Особливості каріотипу подружніх пар з репродуктивними 
розладами різного походження: (03.00.15) / Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М.Мар-
зеєва АМН України. — К., 2004. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.:                             
с. 17—18 (9 назв). — [2004-06623] УДК 575.116.4:314.33 

71. Шевченко О.В. Вплив сполук важких металів на перебіг фітовірусної 
інфекції в модельних системах: (03.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2004. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.:  с. 17—18 (8 назв). — 
[2004-04312] УДК 578.85/.86 

72. Шелудько Ю.В. Отримання та фітохімічний аналіз трансгенної кореневої 
культури Rauvolfia serpentina як джерела нових індольних алкалоїдів: (03.00.20) / 
НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії. — К., 2004. — 21 с., включ. 
обкл. с.: іл. — Бібліогр.:  с. 17 (9 назв). — [2004-04318] УДК 547.94+582.923.5 

73. Щербакова Т.О. Алелопатичні властивості інтродукованих видів роду ехі-
нацея (Echinacea moench): (03.00.12) / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генети-
ки. — К., 2004. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — [2004-06658] 

 УДК 581.524.1:581.1 
74. Юхименко Л.І. Психофізіологічні функції людей зрілого віку: (03.00.13) / 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                             
с. 16—17 (12 назв). — [2004-04359] УДК 612.821.3-053.9 

75. Якшібаєва Ю.Р. Роль ендогенних лектинів і вуглеводів в агрегації, адгезії 
і міграції злоякісних клітин: (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. патології, 
онкології і радіології ім. Р.Є.Кавецького. — К., 2004. — 18 с.: іл. — Бібліогр.:                             
с. 15—16 (7 назв). — [2004-04367] УДК 616-006.04:576:574.91 

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ 

На ступінь доктора наук 

76. Вижва С.А. Теорія і методологія комплексної геодинамічної інтерпретації 
даних геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів: (04.00.22) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                             
с. 29—32 (40 назв). — [2004-06528] УДК 550.3:502.175](477) 

На ступінь кандидата наук 

77. Бартоломеу А.Д.П. Мінералого-гемологічні критерії оцінки якості агатів у 
базальтах (на прикладі Рафалівського родовища): (04.00.20) / Криворіз. нац. ун-т. — 
Кривий Ріг, 2004. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с.14 (7 назв). — [2004-04529] 

 УДК 553.532:549.514.52](477) 
78. Бужук Л.О. Фізико-хімічні характеристики ґрунтів нафтогазоносних діля-

нок центральної частини Північного борту Дніпровсько-Донецької западини: зо-
нальність, пошукове значення: (04.00.02) / НАН України, Нац. акціонер. компанія “Нафто-
газ України”, Ін-т геології і геохімії горюч. копалин. — Л., 2004. — 22 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — [2004-04748] УДК 550.84:553.98+553.98](477) 
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79. Галко Т.М. Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності району 
зчленування Воронезького кристалічного масиву та Донецької складчастої споруди: 
(04.00.17) / НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2004. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 
(15 назв). — [2004-04764] УДК 551.24:553.98+553.98](477.6) 

80. Гарасимчук В.Ю. Гідрогеологічні умови південно-східної частини Перед-
карпатської нафтогазоносної області: (04.00.17) / НАН України, Нац. акціонер. компанія 
“Нафтогаз України”, Ін-т геології і геохімії горюч. копалин. — Л., 2004. — 18 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — [2004-04765] УДК 556.3:553.98+553.98](477.8) 

81. Кашуба Г.О. Теоретичні та методичні основи визначення ємнісних пара-
метрів порід-колекторів за даними інтерпретації акустичних хвильових полів: 
(04.00.22) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ,  2004. 
— 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2004-05459] УДК 550.835 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

На ступінь доктора наук 

82. Александров С.М. Керування стійкістю підготовчих виробок регулюван-
ням ефекту саморозклинювання уміщуючих порід: (05.15.11) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 
2004. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (48 назв). — [2004-06497] УДК 622.834:622.26 

83. Апраксін Ю.К. Автоматизоване управління інформаційною взаємодією у 
розподілених технічних системах на основі специфікованих протокольних автома-
тів: (05.13.06) / Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2004. — 34 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 28—30 (31 назва). — [2004-06504] УДК 004.75.057.4 

84. Арсірій В.А. Удосконалення основного і допоміжного обладнання тепло-
вих і ядерних енергоустановок на основі діагностики потоків: (05.14.14) / Одес. нац. 
політехн. ун-т. — О., 2004. — 37 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (39 назв). — 
[2004-04548] УДК 621.311.2 

85. Бондаренко В.О. Багатофункціональні методи і пристрої для одночасного 
контролю електричних та геометричних параметрів матеріалів і виробів енергетич-
ного обладнання (теорія і практика): (05.11.13) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн.                             
ін-т". — Х., 2004. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (37 назв). — [2004-06674] 

 УДК 62-50 
86. Браілов О.Ю. Комплексне формування спряжених криволінійних повер-

хонь, що виключають інтерференцію: (05.01.01) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — 
К., 2004. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (27 назв). — [2004-06682] 

 УДК 62-408.64 
87. Бранспіз Ю.А. Електромагнітні (пондеромоторні) сили постійного магніт-

ного поля (основи теорії і практики розрахунку): (05.09.05) / НАН України, Ін-т 
електродинаміки. — К., 2004. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — 
[2004-06683] УДК 621.3.013 

88. Воєводка А.Т. Методи забезпечення безпеки при виробництві, випробу-
ванні та використанні сумішевих промислових вибухових матеріалів: (05.26.01) / 
Держ. ком. України з нагляду за охороною праці, Нац. НДІ охорони праці (ННДІОП). — 
К., 2004. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с.  27—30 (39 назв). — [2004-04806] 

 УДК 331.45:622.235 
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89. Володін М.О. Теоретичні основи формування кадастрового забезпечення 
базових процесів використання земельних ресурсів : (05.24.04) / Київ. нац. ун-т                             
буд-ва і архіт. — К., 2004. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—32 (23 назви). — 
[2004-06538] УДК 528.4:332.33 

90. Волошкіна О.С. Наукове обґрунтування прогнозу стану річкових басейнів 
України і методи його оцінки: (21.06.01) / Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. 
ін-т”. — К., 2004. — 36 с.: іл. — Бібліогр.: с.  25—30 (35 назв). — [2004-04813] 

 УДК 556.18(282.2)(477) 
91. Горобець В.Г. Теплообмін при обтіканні неізотермічних розвинених по-

верхонь: (05.14.06) / НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2004. — 39 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (45 назв). — [2004-04934] УДК 536.24 

92. Грабко В.В. Методи і пристрої для технічної діагностики та автоматично-
го керування силовим електрообладнанням: (05.13.05) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — 
Вінниця, 2004. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (47 назв). — [2004-04937] 

 УДК 621.316:681.51 
93. Григор’єв О.Л. Розробка універсальних методів гідродинамічного розра-

хунку, динамічного аналізу та оптимізаційного синтезу основних елементів паливної 
апаратури дизелів: (05.05.03) / Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т ”. — Х., 2004. — 
36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34  (54 назви). — [2004-04941] УДК 621.436.01 

94. Дичка І.А. Методи і засоби для реалізації зберігання, обробки та вводу 
графічнокодованої інформації: (05.13.13) / Нац. техн. ун-т “Київ. політехн. ін-т”. — 
К., 2004. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — [2004-05129] УДК 004 

95. Кириченко І.О. Створення гіперболоїдних передач з лінійним контактом 
зубців на базі спеціальних ріжучих інструментів: (05.02.02) / Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2004. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—32                             
(37 назв). — [2004-05464] УДК 621.83 

96. Кіндрацький Б.І. Багатокритеріальний структурно-параметричний синтез 
машинобудівних конструкцій: (05.02.02) / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. — Л., 
2004. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (38 назв). — [2004-05468] УДК 621.01 

97. Кіяновський М.В. Наукове забезпечення систем моніторингу процесів 
спрацювання механізмів гірничо-збагачувального обладнання: (05.05.06) / Криворіз. 
техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2004. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (45 назв). 
— [2004-05471] УДК 622.23-192 

98. Кожушко Г.М. Енергоекономічні джерела світла: шляхи підвищення 
світлової ефективності та екологічності: (05.09.07) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 
2004. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36  (64 назви). — [2004-05661] УДК 621.327.53 

99. Лапкін О.І. Організація і управління роботою флоту в формі послідовних 
рейсів: (05.22.01) / Одес. нац. мор. ун-т. — О., 2004. — 39 с.: іл. — Бібліогр.: с. 33—36 
(35 назв). — [2004-06005] УДК 656.614.3.02 

100. Легеза В.П. Моделі і метод віброзахисту динамічних систем на основі 
котково-демпфірувальних пристроїв: (05.02.09) / Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2004. — 40 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (61 назва). — 
[2004-06009] УДК 534.2.014.2+539.4 

101. Медиковський М.О. Інформаційні технології синтезу автоматизованих 
систем управління енергоактивними об’єктами: (05.13.06) / Держ. ком. зв’язку та 
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інформатизації України, НАН України, Держ. НДІ інформ. інфрастуктури. — Л., 
2004. — 33 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (42 назви). — [2004-06164] 

 УДК 658.26:681.518 
102. Оксень Є.І. Розвиток фізико-технічних основ створення транспортного 

устаткування вантажо-розвантажувальних вузлів гірничих виробництв: (05.05.06) / 
НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С.Полякова. — Д., 2004. — 32 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 27—29 (30 назв). — [2004-06361] УДК 622.647.2 

103. Петраш В.Д. Теплопостачання на основі утилізації енергії охолодження 
обертових печей, яке регулюється: (05.23.03) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та 
архіт. — Х., 2004. — 33 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—31 (27 назв). — 
[2004-06609] УДК 697:662.99 

104. Шушляков О.В. Підвищення ефективності сухої очистки газів за допо-
могою інерційних апаратів: (05.23.03) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 
2004. — 37 с.: іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). — [2004-04352] УДК 621.928.9 

105. Щедролосєв О.В. Основи удосконалення енерговикористання в спеціаль-
них енргетичних системах універсальних наливних суден: (05.08.05) / Нац. ун-т ко-
раблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2004. — 37 с.: іл. — Бібліогр.: 
с. 32—35. — [2004-06600] УДК 629.543.064 

106. Югов А.М. Технічна діагностика та оцінка залишкового ресурсу експлуа-
тованих металевих конструкцій: (05.23.01) / Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — 
Макіївка (Донец. обл.), 2004. — 35 с.: іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (49 назв). — 
[2004-04354] УДК 624. 014 

На ступінь кандидата наук 

107. Абу Усбах О.Н. Методи синтезу та спосіб обчислення булевих функцій 
спеціального класу для засобів захисту інформації: (05.13.21) / НАН України, Ін-т 
пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2004. — 20 с.: іл. — Біблі-
огр.: с.15—17 (10 назв). — [2004-04527] УДК 004.056 

108. Аднан Ібрахім Сулейман Аль-Рабіє (Йорданія). Методи синтезу ба-
гаторівневих схем композиційних мікропрограмних пристроїв керування: (05.13.13) 
/ Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2004. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—13                             
(5 назв). — [2004-06493] УДК 681.51.013:004 

109. Айман Тахер Алі Хінді. Підвищення ефективності впровадження та 
керування конденсаторними установками в електричних мережах промислових під-
приємств: (05.09.03) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2004. — 19 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2004-06495] УДК 621.311:621.319.4]:004.942 

110. Акімов І.В. Підвищення фізико-механічних властивостей графітизованих 
сталей: (05.02.01) / Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2004. — 26 с., включ. обкл.                                
с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 (12 назв). — [2004-04530] УДК 669.14.017:539.43 

111. Алєксєєв М.О. Метод автоматизованого проектування технологічних 
процесів на основі інтегрування конструкторської і технологічної інформації: 
(05.11.14) / Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. — К., 2004. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2004-04535] УДК 621.039.1+658.04.56.012 

112. Альохін С.О. Поліпшення техніко-економічних і токсичних характерис-
тик тепловозного дизеля 6ДН шляхом удосконалення системи повітропостачання: 
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(05.05.03) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:                             
с. 15—17 (10 назв). — [2004-06500] УДК 621.431.7:629.424 

113. Антипенко Є.Ю. Удосконалення методів і моделей аналізу ефективності 
та ризику реалізації інвестиційних проектів: (05.13.22) / Придніпров. держ. акад. 
буд-ва та архіт. — Д., 2004. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 
[2004-06502] УДК 658.5:658.152]:69 

114. Антонець Ю.П. Метод і комплекс апаратури оперативного контролю 
параметрів ізоляції кабельних виробів в процесі виробництва: (05.11.13) / Нац. техн. 
ун-т “Харк. політехн. ін-т”. — Х., 2004. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). 
— [2004-04545] УДК 620.179.148:621.315.2 

115. Артеменко С.В. Багатокритеріальне моделювання термодинамічної пове-
дінки природних робочих тіл: (05.14.06) / Одес. держ. акад. холоду. — О., 2004. — 
18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2004-04549] УДК 536.7 

116. Асанов В.В. Сталезалізобетонні згинальні елементи з локальним і техноло-
гічним попереднім  напруженням: (05.23.01) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 
2004. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2004-06506] УДК 624.012.3.014.2 

117. Бабченко І.В. Розподільчі камери нового типу в системах водовідведен-
ня: (05.23.04) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2004. — 17 с., включ. 
обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2004-06633] УДК 628.2 

118. Бао В.Д. Підвищення ефективності суднових дизельних енергетичних 
установок в тропічних умовах експлуатації: (05.08.05) / Нац. ун-т кораблебудування 
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2004. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с.  18  (5 назв). 
— [2004-04819] УДК 621.436.12:629.5 

119. Бармак О.В. Інформаційна комп’ютерна технологія для моделювання і 
керування маніпуляційними та віртуальними системами: (01.05.02) / Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 
[2004-06640] УДК 004.94 

120. Басов В.І. Системи прийому і обробки сигналів в каналах з частотно-
селективними завмираннями: (05.12.02) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 
2004. — 27 с.: іл. — Бібліогр.: с. 22—23 (14 назв). — [2004-06641] УДК 621.391 

121. Бевз О.В. Підвищення технічних характеристик шестеренних насосів 
типу НШ шляхом усунення компресії робочої рідини в затиснутому об’ємі: 
(05.05.17) / Сум. держ. ун-т. — Суми, 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17                             
(7 назв). — [2004-06644] УДК 621.664 

122. Беглов К.В. Автоматизоване управління технологічним процесом генера-
ції вологої пари в енергоблоках з реакторами ВВЕР-1000: (05.13.07) / Одес. нац. 
політехн. ун-т. — О., 2004. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — [2004-04493] 

 УДК 621.181:681.5 
123. Бекетов О.В. Особливості процесів структуроутворення і розробка параметрів 

зміцнення сталі 10Г2ФБ: (05.02.01) / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2004. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — [2004-04497] УДК 669.15.018.2-194.2 

124. Бень В.П. Підвищення несучої здатності лопаток компресора ГТД з тита-
нових сплавів  комплексною фінішною обробкою: (05.07.04) / ВАТ "Укр. НДІ авіац. 
технології". — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). —                             
[2004-06648] УДК 621.452.3 
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125. Биковська Н.В. Застосування гідродинамічнно-активних полімерних 
композицій для підвищення ефективності роботи систем протипожежної техніки і 
аварійної відкачки води: (21.06.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 24 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — [2004-06657] УДК 614.843 

126. Биць О.В. Математичні моделі процесу адаптації організму до гіпоксії та 
їх аналіз: (01.05.02) / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2004. 
— 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2004-04503] 

 УДК 519.87:612.2 
127. Білас О.Є. Методи розпізнавання та класифікації станів систем управлін-

ня засобами нейромережевих технологій: (05.13.06) / Держ. ком. зв’язку та інформатиза-
ції України, НАН України, Держ. н.-д. ін-т інформ. інфраструктури. — Л., 2004. — 
20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2004-04507] УДК 681.51.01:004.032.26 

128. Білик С.Г. Обґрунтування параметрів механізмів автомата водіння ко-
ренезбиральної машини: (05.05.11) / Львів. держ. аграр. ун-т. — Л., 2004. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2004-06661] УДК 631.356.4 

129. Білоножко В.В. Запобігання неоднозначності спрацьовування засобів 
вибухозахисту гірничих виробок шахт: (05.26.01) / Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. —                             
18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2004-06662] УДК 622.817 

130. Богацький В.М. Удосконалення конструкції та обґрунтування  параметрів 
шнекового дозатора порошкових реагентів для позапічної обробки сталі: (05.05.08) / 
Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2004. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 
[2004-06668] УДК 621.86.08-492:669.146 

131. Богомолов А.В. Методи випробувань та міцність неметалічних волок-
нистих композиційних матеріалів за високих температур: (05.02.09) / Ін-т пробл. 
міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України. — К., 2004. — 16 с.: іл. — Бібліогр.:                             
с. 12—13 (12 назв). — [2004-06669] УДК 620.175 

132. Бойко О.В. Кодокеровані міри опору для метрологічного забезпечення 
засобів вимірювання в промислових умовах: (05.11.05) / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. 
— Л., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2004-04523] УДК 621.317 

133. Болбот І.М. Енергоощадна система управління виробництвом у промис-
ловому пташнику: (05.09.16) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2004-04525] УДК 631.371:636.52/.58 

134. Боровий В.І. Методика прийняття рішення по управлінню мережею 
обміну даними в умовах невизначеності інформації: (05.12.02) / Укр. держ. акад. 
залізн. трансп. — Х., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 
[2004-06680] УДК 621.39 

135. Бреславець Т.В. Технологія структурованих аналогів філе рибного та кулінар-
ної продукції на їх основі: (05.18.16) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2004. 
— 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2004-04743] УДК 664.95.022 

136. Бурмака І.О. Безпечне розходження суден з врахуванням їх інерційності: 
(05.22.16) / Одес. нац. мор. акад. — О., 2004. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(4 назви). — [2004-04755] УДК 656.61.052.48 

137. Буряк М.В. Обґрунтування параметрів низькодинамічних кулькових за-
побіжних муфт: (05.02.02) / Хмельниц. держ. ун-т. — Хмельницький, 2004. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — [2004-04756] УДК 621.825 
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138. Вакулюк П.В. Розробка процесів фізико-хімічного модифікування біан-
керними сполуками (БАС) пористих полімерних мембран та вивчення їх функціональ-
них характеристик: (05.17.18) / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2004. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — [2004-06510] УДК 66.081:544.725.2 

139. Васильцова Т.В. Теплофізичні властивості іонних рідин та їхніх розчи-
нів з органічними сполуками: (05.14.06) / Одес. держ. акад. холоду. — О., 2004. — 
20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2004-04782] УДК 536.6:621.5 

140. Вдовиченко В.О. Ефективність функціонування міської пасажирської 
транспортної системи: (05.22.01) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2004-04788] УДК 656.5:338.47 

141. Векерик В.В. Акустичний контроль геометричних параметрів обсадних 
колон в свердловині: (05.11.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Іва-
но-Франківськ, 2004. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 
[2004-06521] УДК 620.179.17:622.245.1 

142. Вечур О.В. Синтез структурно-оптимізованих систем управління склад-
ними об’єктами: (05.13.03) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — [2004-04795] УДК 681.5.015.2 

143. Влас Н.Є. Обґрунтування параметрів гвинтового циліндричного сепара-
тора з радіально зміщеними геометричними осями шнеків: (05.05.11) / Терноп. 
держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2004. — 21 с., включ. обкл. с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 18—19 (15 назв). — [2004-06534] УДК 631.356-79 

144. Воєвода О.О. Реінжиніринг САПР для використання в Інтернет: 
(05.13.12) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2004. — 18 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2004-06535] УДК 004.896:004.738.5 

145. Войтюк О.П. Розробка та дослідження перетворювача частоти у код 
методом послідовного наближення: (05.11.05) / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. — 
Л., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с.  17 (10 назв). — [2004-04807] УДК 621.376.3 

146. Войтюк С.Д. Підвищення економічних і екологічних показників роботи 
бензинового двигуна на холостому ході відключенням окремих робочих циклів: 
(05.05.03) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2004. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с.  14—15 
(8 назв). — [2004-04808] УДК 621.434 

147. Волков В.І. Застосування барабанно-валкових агрегатів для активізації 
металургійних шлаків: (05.05.02) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2004. —                                  
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с.  16—17 (8 назв). — [2004-04810] УДК 666.9.022.3+691.33 

148. Волошина А.А. Удосконалення конструкцій планетарних гідромоторів 
шляхом модернізації  їх розподільних систем: (05.05.17) / Нац. техн. ун-т "Харк. полі-
техн. ін-т". — Х., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2004-06539] 

 УДК 621.225.018.8 
149. Вольченко Д.О. Обґрунтування методів та засобів покращення експлуа-

таційних параметрів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок: (05.05.12) / Іва-
но-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с.  15—17 (18 назв). — [2004-04816] УДК 62-592.11 

150. Гавва Д.С. Проводові антени довільної конфігурації з нелінійними ха-
рактеристиками поверхневого імпедансу: (05.12.07) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 
2004. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2004-04760] УДК 621.396.67 
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151. Гавриленко Є.А. Дискретна інтерполяція плоских одновимірних обводів 
з закономірною зміною кривини: (05.01.01) / М-во аграр. політики України, Таврійс. 
держ. агротехн. акад. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2004. — 18 с.: іл. — Бібліогр.:                             
с. 15—16 (16 назв). — [2004-04762] УДК 514.18 

152. Георгаліна О.Р. Моделювання та оптимізація плівкових охолоджувачів: 
(05.05.14) / Одес. держ. акад. холоду. — О., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                             
с. 16—17 (11 назв). — [2004-04767] УДК 621.656.9 

153. Герганов М.Л. Розроблення інформаційних моделей швидкоплинних 
процесів переносу: (05.13.06) / Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2004. — 19 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2004-04769] УДК 681.518:621.1.06 

154. Глонь О.В. Моделювання та оптимізація систем керування в умовах не-
визначеності: (01.05.02) / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2004. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2004-04776] УДК 519.876.5 

155. Гоголюк О.П. Розвиток методів аналізу перехідних процесів електро-
енергетичних систем на основі використання удосконалених моделей їх елементів: 
(05.09.05) / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. — Л., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — [2004-04921] УДК 621.3.01 

156. Головін В.В. Методи побудови широкосмугових опромінюючих систем 
для гібридно-дзеркальних антен: (05.12.07) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 
2004. — 23 с., включ. обкл. с.: іл. — Рез.: англ. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 
[2004-04925] УДК 621.396.677 

157. Горяїнов О.М. Вплив техніко-експлуатаційних показників роботи авто-
транспорту на ефективність логістичної ситеми: (05.22.01) / Нац. транспорт. ун-т. — 
К., 2004. — 17 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 
[2004-04936] УДК 656.13.012.34 

158. Грецьких Д.В. Енергетичні характеристики крупноапертурних антен-
випрямлячів при неспіввісному розміщенні передавальної та приймальної апертур у 
зоні Френеля: (05.12.07) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 18 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16  (17 назв). — [2004-04940] УДК 621.396.67:621.314.6 

159. Гридін О.Ю. Розвиток наукових основ пресування профілів з тонкостін-
ними елементами з алюмінієвих сплавів і методів розрахунку плоских форкамерних 
матриць: (05.03.05) / Нац. металург. акад. України. — Д., 2004. — 19 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 15—16  (10 назв). — [2004-04942] УДК 621.777-42 

160. Гриневицький Б.В. Уточнене моделювання напружено-деформованого 
стану шаруватих ступінчасто-змінних за перерізом балочних елементів конструк-
цій: (05.23.17) / Відкрите акціонер. т-во “Укр. н.-д. та проект. ін-т сталев. конструк-
цій ім. В.М. Шимановського”. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18                             
(5 назв). — [2004-04943] УДК 539.3:624.21.072.2/.7 

161. Грицик В.В. Нейромережева технологія аналізу і класифікації ситуацій в 
інформаційно-аналітичних системах: (05.13.23) / Держ. ком. зв’язку та інформатиза-
ції України, НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2004. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17  (22 назв). — [2004-04946] УДК 004.89:004.93 

162. Грінкевич К.Е. Методи підвищення експлуатаційних характеристик 
триботехнічних матеріалів в умовах динамічного навантаження: (05.02.04) / 
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Нац. авіац. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 
— [2004-04948] УДК 628.178.16:621.891 

163. Денисюк В.Ю. Технологічне забезпечення формоутворення поверхонь 
тіл обертання в умовах серійного виробництва: (05.02.08) / Терноп. держ. техн. ун-т 
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Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2004. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—15                             
(11 назв). — [2004-06191] УДК 332.834.3 

219. Мироненко М.А. Розробка інтенсивних режимів гарячої прокатки реоло-
гійно складних металів з використанням методів фізичного моделювання: (05.03.05) 
/ Нац. металург. акад. України. — Д., 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16                             
(8 назв). — [2004-06171] УДК 621.771 

220. Мирфайзиєв О.М. Принципи побудови прецизійних джерел величин 
показників якості електроенергії: (05.11.15) / НАН України, Ін-т електродинаміки. 
— К., 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2004-06172] УДК 621.317 

221. Мінорова А.В. Розробка технології молочно-солодового десерту 
функціонального призначення: (05.18.04) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 
2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — [2004-06177] 

 УДК 637.146:663.439 
222. Місків В.З. Обґрунтування конструктивних параметрів голчастих робо-

чих органів для додаткового кришення ґрунту в складі комбінованих знарядь: 
(05.05.11) / Кіровогр. нац. техн. ун-т. — Кіровоград,  2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (6 назв). — [2004-06178] УДК 631.31 

223. Мітченко А.О. Вдосконалення сорбційних технологій видалення гуміно-
вих речовин із води для раціонального використання водних ресурсів: (21.06.01) / 
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НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2004. —                             
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2004-06180] УДК 628.161:544.723 

224. Міца О.В. Математичне моделювання оптичних шаруватих покриттів та 
оптимізація їх структури: (01.05.02) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — 
Т., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2004-06182] УДК 519.87 

225. Мухін В.В. Інформаційна технологія візуалізації функцій двох змінних: 
(05.13.06) / Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:                             
с. 16—17 (10 назв). — [2004-06193] УДК 681.518 

226. Мушак А.Я. Методи розробки інтерактивних дистанційних мультимедій-
них програм навчального призначення: (05.13.06) / Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
[2004-06194] УДК 004.3:378.147 

227. Нагорний П.Д. Режими нейтралі та засоби захисту електричних мереж 3-
35 кВ від замикань на землю: (05.14.02) / НАН України, Ін-т електродинаміки. — 
К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2004-06341] 

 УДК 621.314.222.8 
228. Назаров О.В. Напружено-деформований стан трубобетонних елементів 

при місцевих силових впливах: (05.23.01) / Держ. НДІ буд. конструкцій. — К., 2004. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2004-06342] УДК 624.014.27 

229. Недбайло О.М. Механіка шельфових нафтогазопроводів при укладанні, 
ремонті і експлуатації: (05.15.13) / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — 
Івано-Франківськ, 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2004-06346] 

 УДК 621.643 
230. Некрасов П.О. Ферментна технологія модифікування жирів: (05.18.06) / 

Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2004. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — [2004-06347] УДК 665.3:577.152.31 

231. Нестерович В.В. Розвиток методів визначення частотних характеристик 
систем електропостачання: (05.14.02) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2004. — 
19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2004-06349] УДК 621.311.1 

232. Ніконов Д.В. Обладнання для композиційного транспортування бетон-
них сумішей: (05.05.02) / Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2004. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2004-06355] УДК 693.542 

233. Овчаров С.В. Експлуатаційні режими роботи асинхронних електро-
двигунів потокових технологічних ліній в умовах агропромислового комплексу: 
(05.09.16) / Харк. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. — Х., 2004. — 24 с.: іл. — Бібліогр.: 
с. 21—22 (10 назв). — [2004-06360] УДК 621.313.333 

234. Пантелеймонов А.А. Методи та засоби реінженерії мобільних застосу-
вань із графічним інтерфейсом: (01.05.03) / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т". — К., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2004-06589] УДК 004.4 

235. Паранчук Р.Я. Дослідження умов конвергентності для нелінійних елект-
ричних кіл: (05.09.05) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 19 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — [2004-06592] УДК 621.372 

236. Петрова Р.В. Синтез швидкодіючих адаптивних спостерігачів для ліній-
них об’єктів: (05.13.03) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2004-06612] УДК 681.513 
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237. Пилипенко О.В. Шляхи досягнення радіаційної безпеки об’єктів будів-
ництва на стадії проектування: (05.26.01) / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. 
— Д., 2004. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2004-06617] 

 УДК 669.871:546.296 
238. Циманек Я. Удосконалення технології офсетного аркушевого друку шля-

хом інтенсифікації закріплення фарби на відбитках: (05.05.01) / Укр. акад. друкарст-
ва. — Л., 2004. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (26 назв). — [2004-04374] 

 УДК 655.3.022.6 
239. Шаран А.В. Розроблення технології оброблення пророслих зерен та 

рекомендацій щодо їх використання: (05.18.02) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 
2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  с. 15—17 (15 назв). — [2004-04297] 

 УДК 664.723+664.765 
240. Швабюк В.В. Зниження витрати палива і шкідливих викидів легковим 

автомобілем з бензиновим двигуном в експлуатаційних умовах шляхом оптимізації 
управління: (05.22.20) / Нац. трансп. ун-т. — К., 2004. — 18 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.:  с. 15—16 (9 назв). — [2004-04303] УДК 629.33.083 

241. Шебанов О.Г. Визначення стандартизуємих норм надійності точних 
технологічних машин (на прикладі промислових роботів): (05.01.02) / Київ. нац.                             
ун-т технології та дизайну. — К., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:  с. 17—18 (5 назв). 
— [2004-04307] УДК 621-192 

242. Шевченко В.В. Геомеханічне обґрунтування параметрів безпечної відробки 
виїмкових дільниць у процесі формування вугільних ціликів: (05.15.11) / НАН Ук-
раїни, Ін-т геотехн. механіки. — Д., 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  с. 15—16 
(8 назв). — [2004-04308] УДК 622.273.23 

243. Шевченко О.І. Підвищення енергетичної ефективності тягового електро-
привода кар’єрних самоскидів великої вантажопідйомності: (05.09.03) / Нац. техн. 
ун-т “Харк. політехн. ін-т”. — Х., 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.:  с. 16—17 (12 назв). 
— [2004-04313] УДК 629.353-83 

244. Шевченко Т.Г. Системи керування прокатним устаткуванням з викорис-
танням енергоресурсозберігаючих технологій: (05.13.07) / М-во пром. політики Ук-
раїни, Наук.-виробн. корпорація “Київ. ін-т автоматики”. — К., 2004. — 21 с., включ. 
обкл. с.: іл. — Бібліогр.:  с. 16—18 (15 назв). — [2004-04314] УДК 658.011.56:621.771.23 

245. Шилович Т.Б. Теплові режими підготовки та введення в експлуатацію 
катодних пристроїв алюмінієвих електролізерів: (05.14.06) / Нац. техн. ун-т України 
“Київ. політехн. ін-т”. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 17 (6 назв). — 
[2004-04324] УДК 669.713 

246. Шликов В.В. Комп’ютерний комплекс адаптивної магнітотерапії: (05.11.07) / 
Нац. техн. ун-т “Київ. політехн. ін-т”. — К., 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр:                             
с. 16—17 (12 назв). — [2004-04332] УДК 615.84:615.472 

247. Шликов М.Ю. Підвищення вогнестійкості металевих конструкцій за ра-
хунок нанесення вогнезахисних покриттів, що спіннюються, з використанням компонен-
тів, вироблюваних в Україні: (21.06.02) / Акад. цивіл. захисту України. — Х., 2004. — 23 с.: 
іл., табл. — Бібліогр: с. 16—19 (43 назви). — [2004-04333] УДК 614.84:699.81 

248. Штефан Н.В. Методи та алгоритми ефективної обробки результатів вимі-
рювального експерименту: (05.11.15) / Держ. ком. України з питань техн. регулю-
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вання та спожив. політики, Харк. держ. НДІ метрології. — Х., 2004. — 18 с., включ. 
обкл. с.: іл. — Бібліогр: с. 16—17 (5 назв). — [2004-04339] УДК 621.317 

249. Штонда О.А. Розробка технології ковбасних виробів з використанням 
гороху: (05.18.04) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2004. — 18 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2004-04340] УДК 637.523.055:582.736 

250. Шульга Н.М. Розроблення технології твердих сичужних сирів з викорис-
танням бактеріальних препаратів прямого внесення: (05.18.04) / Нац. ун-т харч. тех-
нологій. — К., 2004. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). —                             
[2004-04344] УДК 637.334.05:637.136.3/.5 

251. Шуляк С.А. Трифазний напівпровідниковий випрямляч з конденсаторно-
ключовою комутуючою ланкою: (05.09.12) / Нац. техн. ун-т України “Київ. полі-
техн. ін-т”. — К., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — [2004-04345] 

 УДК 621.314.6 
252. Янакаєв В.А. Визначення аеродинамічних характеристик та ефективнос-

ті крил з додатковими несучими поверхнями: (05.07.01) / Нац. аерокосм. ун-т                             
ім. М.Є.Жуковського “Харк. авіац. ін-т”. — Х., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). — [2004-04371] УДК 629.7.025 

253. Яновський В.В. Покращення паливної економічності та екологічних по-
казників конвертованих газових двигунів дорожніх транспортних засобів: (05.05.03) 
/ Нац. транспорт. ун-т. — К., 2004. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 
— [2004-04373] УДК 621.43.01 

254. Яременко М.А. Технологія акустико-емісійного контролю зварних тру-
бопроводів та посудин тиску: (05.11.13) / Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. 
ін-т”. — К., 2004. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — [2004-04375] 

 УДК 620.19:621.791 
255. Ясунік С.М. Підвищення ефективності обробки деталей у вібруючих 

контейнерах: (05.03.01) / Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. — Х., 2004. — 19 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — [2004-04379] УДК 621.9.048 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 

На ступінь доктора наук 

256. Буцяк В.І. Фізіолого-біохімічний статус корів при забрудненні довкілля 
важкими металами та способи зниження їх надлишку в організмі: (03.00.13; 03.00.16) / 
Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжицького. — Л., 2004. — 36 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—32 (30 назв). — [2004-04759] УДК 636.2.084:612.015]:504.61(477.83) 

257. Козенко О.В. Фізіологічний статус великої рогатої худоби за умов впли-
ву абіотичних чинників середовища: (03.00.13; 16.00.16) / Львів. нац. акад. вет. ме-
дицини ім. С.З.Ґжицького. — Л., 2004. — 41 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36                             
(37 назв). — [2004-05662] УДК 636.2.06.09:504.5 

258. Орел Л.В. Алелопатично активні сполуки бур’янів та наукові принципи 
розробки фіторегуляторів: (03.00.16) / Ін-т агроекології та біотехнології Укр. акад. 
аграр. наук. — К., 2004. — 33 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29                             
(43 назви). — [2004-06373] УДК 581.5:632.51:632.937 
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На ступінь кандидата наук 

259. Афанасенко В.Ю. Обґрунтування методів селекції  за ознаками відтво-
рення в процесі створення і удосконалення української червоно-рябої молочної породи: 
(06.02.01) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва. — Х., 2004. — 19 с.: іл., табл. — Рез.: 
рос. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2004-06507] УДК 636.27.034.082.2(477) 

260. Байдюк М.І. Особливості акумулятивного ґрунтоутворення за нульового 
обробітку чорноземів Степу Донбасу: (06.01.03) / Нац. наук. центр "Ін-т ґрунто-
знавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського" УААН. — Х., 2004. — 19 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2004-06635] УДК 631.48(477.6) 

261. Безуглий І.М. Створення вихідного матеріалу для селекції сортів гороху 
з детермінантним типом росту: (06.01.05) / Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр’єва 
УААН. — Х., 2004. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2004-06646] 

 УДК 631.527:635.656 
262. Бондаренко А.С. Удосконалення заходів догляду за різновіковими по-

сівами озимої пшениці в північному Cтепу України: (06.01.09) / Ін-т зерн. госп-ва, 
Укр. акад. аграр. наук. — Д., 2004. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 
[2004-04736] УДК 633.11“324”:632.95](477.63) 

263. Винницький В.М. Урожай і якість зерна пшениці озимої залежно від 
технологічних прийомів вирощування в умовах західного Лісостепу України: (06.01.09) / 
М-во аграр. політики України, Вінниц. держ. аграр. ун-т. — Вінниця, 2004. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — [2004-04798] УДК 631.51.02:631.11“324” 

264. Вольвач Т.П. Господарсько-біологічні особливості нових селекційних сортів і 
форм яблуні: (06.01.05) / М-во аграр. політики України, Крим. держ. агротехнол. ун-т. — 
Сімф., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2004-06541] УДК 634.11:631.528 

265. Гордієнко Т.І. Продуктивність лукопасовищних угідь залежно від спо-
собів їх поліпшення, складу травосумішок та удобрення на осушуваних органоген-
них ґрунтах Лісостепу України: (06.01.12) / Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. 
наук. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — [2004-04932] 

 УДК 633.2/.3:631.62](477.41) 
266. Зламанюк Л.М. Використання корму та продуктивність японських перепелів 

за різних рівнів кальцію та фосфору в комбікормах: (06.02.02) / Нац. аграр. ун-т. — К.,  
2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — [2004-05318] УДК 636.594.03.087.7 

267. Кирилів Б.Я. Ліпідний та жирнокислотний склад тканин курей, ембріо-
нів і добових курчат за різного складу раціону: (03.00.04) / Ін-т біології тварин 
УААН. — Л., 2004. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2004-05463] 

 УДК 636.5:577.577.115.3 
268. Кушнір І.М. Біотехнологія отримання пробіотика споробак та його засто-

сування при відлучці поросят: (03.00.20) / Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла 
Церква (Київ. обл.), 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2004-05832] 

 УДК 575:577.1:636.09 
269. Лівінський А.І. Продуктивні якості та біологічні особливості овець 

одеського типу асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною: (06.02.01) / 
Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2004. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15                             
(7 назв). — [2004-06019] УДК 636.32/.38.082 
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270. Літвінов Д.В. Вплив рівня інтенсифікації технологій вирощування польових 
культур у сівозміні на родючість темно-сірого опідзоленого ґрунту та врожайність гороху: 
(06.01.01) / Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук. — К., 2004. — 21 с., включ. обкл. с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — [2004-06023] УДК 631.45+631.582+631.8 

271. Материнський П.В. Формування продуктивності кормових бобів залеж-
но від впливу інокуляції, доз мінеральних добрив та позакореневих підживлень в 
умовах Центрального Лісостепу України: (06.01.09) / М-во аграр. політики України, 
Вінниц. держ. аграр. ун-т. — Вінниця, 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — [2004-06158] УДК 633.31/.37 

272. Мацкевич В.В. Удосконалені методи оздоровлення картоплі від вірусів 
та використання отриманого матеріалу в первинному насінництві: (06.01.14) / Ін-т 
цукрових буряків Укр. акад. аграр. наук. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — [2004-06161] УДК 635.21.53.01 

273. Молдован В.Г. Обґрунтування і розробка комплексних заходів захисту 
змішаних посівів кукурудзи від бур’янів у Західному Лісостепу України: (06.01.13) / 
Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 
[2004-06186] УДК 632.9:633.15](477) 

274. Омар Масалам Т. Аль-Бадарат. Екологічні основи захисту фундука та ліщини 
від пошкодження комахами: (16.00.10) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 
2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2004-06368] УДК 630*41:595.7:634.54 

275. Панкєєв С.П. Удосконалення прийомів оцінки селекційних ознак свиней 
за відтворними та відгодівельними якостями: (06.02.01) / Херсон. держ. аграр. ун-т. — 
Херсон, 2004. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 12 (8 назв). — [2004-06587] УДК 636.4.082 

276. Піковська О.В. Зміни родючості чорнозему звичайного при застосуванні 
ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах 
Північного Степу України: (06.01.03) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 19 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2004-06626] УДК 631.45:631.5](477.6) 

277. Шушківська Н.І. Біологія щитоносок бурякового агробіоценозу та обґрунту-
вання захисних заходів проти них в умовах Центрального Лісостепу України: 
(16.00.10) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14                             
(7 назв). — [2004-04350] УДК 633.63:632.934](477.4) 

278. Ющенко Л.П. Шкідники плодів сливи в Північному Лісостепу України 
та заходи обмеження їх чисельності: (16.00.10) / Нац. аграр. ун-т. — К.,  2004. —                             
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2004-04361] УДК 634.22+632.93]:635.9 

279. Яворовський П.П. Удосконалення агротехніки вирощування садивного 
матеріалу декоративних деревних рослин: (06.03.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2004-04362] УДК 577.17+661.52 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

На ступінь доктора наук 

280. Заруба В.М. Українське козацьке військо в російсько-турецьких вій-                             
нах останньої чверті ХVІІ століття: (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознав.                             
ім. І.Крип’якевича. — Л., 2004. — 36 с. — Бібліогр.: с. 33—35 (35 назв). —                             
[2004-05311] УДК 94(477):355.1“1675/1700” 
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На ступінь кандидата наук 

281. Абакумова В.І. Окупаційний режим та антифашистський рух Опору на 
Луганщині (1941—1943 рр.): (07.00.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 
— Луганськ, 2004. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 та в підрядк. прим. —                            
[2004-06490] УДК 94(477.61)“1941/1943” 

282. Абрамова В.В. Племінні народи Балканського півострова у міжнародних 
відносинах кінця ІV — першої половини ІІ ст. до н.е.: (07.00.02) / Харк. нац. ун-т                             
ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв) та в підрядк. крим. 
— [2004-04526] УДК 94(497):327 

283. Адамовський В.І. Депортації населення України в першій половині                             
ХХ століття: причини, наслідки, шляхи повернення на Батьківщину: (07.00.01) / 
Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: 
с.14 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2004-04528] УДК 94:314.745.4](477)“19” 

284. Андрощук О.В. Адміністративно-територіальні зміни в УРСР: плани, 
втілення, наслідки (друга половина 40-х — 60-ті роки ХХ ст.): (07.00.01) / НАН Ук-
раїни, Ін-т історії України. — К., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви) та в під-
рядк. прим. — [2004-04541] УДК 94(477)“194/196” 

285. Бадєєва Л.І. Діяльність товариства "Просвіта" на Лівобережній Україні у 
ХХ столітті: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2004-06634] УДК 061.22+94](477.5)“19” 

286. Біла С.Я. Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії 
(остання третина ХVІІ — початок  ХVІІІ ст.). Історіографія проблеми: (07.00.06) / 
НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — 
К., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2004-04505] 

 УДК 930:271.4(477.8)“16/17” 
287. Білан В.М. Українсько-угорське співробітництво: формування системи 

міждержавних відносин у 1990-х роках: (07.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Л., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назв) та в підрядк. прим. — [2004-04506] 

 УДК 327+94](477:439)“199” 
288. Бовгиря А.М. Пам’ятки історичної думки Гетьманщини у складі ру-

кописних збірників XVIII — початку ХІХ ст.: (07.00.06) / НАН України, Ін-т історії 
України. — К., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 
[2004-06667] УДК 930.2(477)“17/18” 

289. Бровченко І.Ю. Заселення та господарське освоєння південно-східних 
степів України в другій половині ХVІІ— ХVІІІ ст.: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т                             
ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. 
прим. — [2004-04744] УДК 94(477.6):314.72“16/17” 

290. Вернигора Н.М. Історична динаміка антропного виміру естетичного 
ідеалу в західно-європейській культурі: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мис-
тецтв. — К., 2004. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2004-06525] 

 УДК 930.85:111.85](4-15) 
291. Верховцева І.Г. Діяльність земств Правобережної України (1911—1920 рр.): 

(07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2004. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 18 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2004-06526] УДК 94(477.4)“1911/1920” 
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292. Вихватенко М.Т. Історія зародження та розвитку систем землеробства в 
Україні (кінець ХVIII — початок ХХ століття): (07.00.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2004. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 
[2004-06529] УДК 94:631.5](477)“17/19” 

293. Вітвицький О.І. Діяльність духовенства Української греко-католицької 
церкви як чинник формування національної ідеї у Східній Галичині в першій чверті 
ХХ століття: (09.00.12) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — [2004-06533] 

 УДК 271.4-725:322(477.83/.86)“1900/1925” 
294. Димитрюк В.М. Формування та функціонування мережі залізниць Буко-

вини Австро-Угорського періоду: 1866—1918: (07.00.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2004. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 
[2004-05127] УДК 625.1/.4(477.85)“1866/1918” 

295. Дьоміна М.О. Українсько-грецькі відносини: історичні передумови та су-
часний стан розвитку: (07.00.02) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерело-
знавства ім. М.С.Грушевського . — К., 2004. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) 
та в підрядк. прим. — [2004-05152] УДК 94(477+495) 

296. Жулканич Н.М. Сільське господарство Закарпаття: соціально-економічний 
аспект (друга половина 40-х — 80 роки ХХ століття): (07.00.01) / НАН України, Ін-т 
українознав. ім. Івана Крип’якевича, Ін-т народознав. — Л., 2004. — 20 с. — Бібліогр.:                             
с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2004-05304] УДК 94(477.87):63“1945/1990” 

297. Іваненко О.А. Культурні взаємини Франції та України наприкінці ХVІІІ 
— у першій половині ХІХ століття: (07.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2004. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2004-05323] 

 УДК 94(44:477):008“17/18” 
298. Кобченко К.А. Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту 

жінок в Україні (1878—1920): (09.00.12) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 та в підрядк. прим. — [2004-05480] 

 УДК 396.4(477)“1878/1920” 
299. Константінова В.М. Джерела з соціально-економічної історії міст Пів-

денної України останньої чверті ХVІІІ — 1853 р.: (07.00.06) / Запоріз. держ. ун-т. — 
Запоріжжя, 2004. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв) та в під-
рядк. прим. — [2004-05677] УДК 930(477.6/.7):330.34“1775/1853” 

300. Конта Р.М. Ідея державотворення в суспільно-політичному житті Украї-
ни в першій половині ХІХ століття: історіографія проблеми: (07.00.06) / Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв) та в під-
рядк. прим. — [2004-05678] УДК 930(477):321.01“18” 

301. Красюк О.С. Вплив античності на історичну думку англійського просвіт-
ництва: (07.00.02) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв) та в підрядк. прим. — [2004-05800] УДК 94(420):130.1“652” 

302. Куций І.П. Рецепція національної історії в українській науково-історич-
ній думці Галичини (1830-і — 1894 рр.): (07.00.06) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка. — Л., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2004-05828] 

 УДК 930(477.83/.86)“1830/1894” 
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303. Куцька О.М. Інформаційно-психологічне протиборство в період 
конфлікту НАТО-Югославія 1999 року: (20.02.22) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Л., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2004-05830] 

 УДК 355.48:327.51:159.964.21](497.1)“1999” 
304. Лозинський М.В. Науково-видавнича та просвітницька діяльність Васи-

ліянського Чину у Галичині (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.): (07.00.01) / 
НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип’якевича, Ін-т народознав. — Л., 2004. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2004-06025] УДК 94(477):271.4“1898/1944” 

305. Мосюкова Н.Г. Історія парламентської системи в Україні (1990—1998): 
(07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв) 
та в підрядк. прим. — [2004-06189] УДК 328+94](477)“1990/1998” 

306. Нагірний М.З. Республіка Хорватія: державно-політичний розвиток у 
1990-х роках: (07.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2004-06154] УДК 94(497.5)“1990/1999” 

307. Новак-Каляєва Л.М. Чеська демократична опозиція: ідеологія та діяль-
ність (серпень 1968 — грудень 1989): (07.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Л., 2004. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. —                             
[2004-06356] УДК 323.22:94](437)“1968/1989” 

308. Осмоловська О.Ю. Державна політика щодо професорсько-викладаць-
ких кадрів радянської України (1920 — 1930-ті рр.): (07.00.01) / Донец. нац. ун-т.                             
— Донецьк, 2004. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. прим. —  
[2004-06377] УДК 94:378.12](477)“1920/1930” 

309. Панфілова Т.О. Українська народно-трудова партія: боротьба за держав-
ну незалежність і соборність України. 1919—1924 роки: (07.00.01) / НАН України, 
Ін-т українознав. ім. І.Крип’якевича, Ін-т народознав. — Л., 2004. — 31 с., включ. 
обкл. с. — Бібліогр.: с. 28 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2004-06591] 

 УДК 94:329.73](477)“1919/1924” 
310. Підгорбунський М.А. Кобзарський рух в Україні (ХVІ—ХІХ ст.): 

(17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2004. — 19 с. — Бібліогр.:                             
с. 16—17 (7 назв). — [2004-06622] УДК 008+787.6](477)“15/18” 

311. Шемета Ю.М. Науково-освітня діяльність М.Ф.Владимирського-Буда-
нова: (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 16 с. — Біблі-
огр.:  с. 12 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2004-04319] 

 УДК 929Владимирський-Буданов+94(477)(092) 
312. Юрик Ю.З. Організація українських націоналістів у боротьбі за розв’я-

зання українського питання в 1929—1935 рр. (військово-політичний аспект): 
(20.02.22) / Нац. ун-т “Львів. політехніка”. — Л., 2004. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(6 назв). — [2004-04356] УДК 94(477) 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

На ступінь доктора наук 

313. Ачкасов А.Є. Основи стратегії регулювання зайнятості населення України 
(теорія і практика): (08.02.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 33 с., 
включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27 —30 (40 назв). — [2004-04555] УДК 331.5(477) 
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314. Гуткевич С.О. Формування інвестиційної привабливості аграрного 
сектора економіки: (08.07.02) / Нац. наук. центр “Ін-т аграр. економіки”. — К., 2004. 
— 31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28  (35 назв). — [2004-04963] 

 УДК 338.436:330.322+330.322 
315. Дементьєв В.В. Влада в системі економічних відносин: (08.01.01) / До-

нец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (39 назв). 
— [2004-05118] УДК 330.101 

316. Дорош Н.І. Методологічні та організаційні аспекти аудиту: (08.06.04) / 
Нац. наук. центр “Ін-т аграр. економіки”. — К., 2004. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 30—35. — [2004-05141] УДК 657.6 

317. Імас Є.В. Розвиток цукробурякового виробництва та ринку цукру в Ук-
раїні: (08.07.02) / Нац. наук. центр “Ін-т аграр. економіки”. — К., 2004. — 40 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 36—38 (44 назви). — [2004-05329] 

 УДК 338.436.02:633.63+338.439.5:664.1 
318. Каламбет С.В. Податковий потенціал у механізмі регулювання економічного 

зростання: (08.04.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2004. — 32 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (43 назви). — [2004-05331] УДК 336.22:330.366 

319. Ложачевська О.М. Управління організаційно-економічним розвитком 
транспортного комплексу регіону: (08.07.04) / Київ. ун-т економіки та технологій 
трансп. — К., 2004. — 34 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (32 назви). —                             
[2004-06024] УДК 338.47:656 

320. Оліфіров О.В. Контролінг інформаційної системи підприємства в умовах 
невизначеності: (08.06.01) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2004. — 38 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 33—36 (34 назви). — [2004-06366] УДК 658.012.45 

321. Панков В.А. Управління вартістю наукоємкого машинобудівного під-
приємства: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2004. — 
31 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—27 (34 назви). — [2004-06588] УДК 65.015.3:621 

322. Парсяк В.Н. Формування корпоративних відностин в системі малого під-
приємництва: (08.06.01) / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2004. —                             
32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (38 назв). — [2004-06597] УДК 65.012.32:334.72 

323. Петрик О.А. Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методоло-
гічні та організаційні аспекти: (08.06.04) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 34 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (42 назви). — [2004-06610] УДК 657.6(477) 

На ступінь кандидата наук 

324. Алейнікова О.В. Економічна політика інноваційного розвитку держави в 
ринкових умовах: (08.01.01) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2004. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2004-06496] УДК 330.341.1:338.2(477) 

325. Алексійчук Т.В. Економічна ефективність виробництва свинини: (08.07.02) / 
Нац. наук. центр “Ін-т аграр. економіки”. — К., 2004. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — [2004-04533] УДК 657.5’64:338.439 

326. Алишев О.М. Маркетингові стратегії розвитку підприємств хімічної про-
мисловості: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Бара-
новського. — Донецьк, 2004. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 
[2004-06499] УДК 339.138:334.716]:66 
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327. Ал-Халасех І.А. Аудит розрахункових операцій з бюджетом: (08.06.04) / 
Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 
(5 назв). — [2004-04532] УДК 657.6:657.28 

328. Анісімова О.М. Управління інвестиційною діяльністю підприємства в 
умовах спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку: (08.06.01) 
/ Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 
[2004-04542] УДК 658.152 

329. Антонюк П.О. Економічні та організаційні засади реструктуризаційних 
процесів у харчовій промисловості України: (08.07.01) / НАН України, Ін-т пробл. 
ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — [2004-04546] УДК 338.439(477) 

330. Архипова Т.В. Розвиток ринку телевізійної реклами в Україні: (08.06.01) 
/ Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 
[2004-04552] УДК 659.148 

331. Бабяк Н.Д. Амортизаційна політика та її вплив на фінансово-економічну 
діяльність підприємств: (08.04.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 —17 (10 назв). — [2004-04559] УДК 658.152 

332. Баєва О.І. Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України: 
(08.07.02) / Нац. наук. центр “Ін-т аграр. економіки”. — К., 2004. — 19 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2004-04562] УДК 338.43.02 

333. Базильський А.В. Розвиток системи управління підприємницьких стук-
тур в Україні: (08.06.01) / Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менедж. та бізнесу. 
— К., 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2004-04563] 

 УДК 658.012.3/.4(477) 
334. Балабан М.П. Ефективність функціонування та стратегія розвитку оптової 

торгівлі споживчої кооперації: (08.07.05) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. 
— Х., 2004. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15. — [2004-04564] УДК 339.33:334 

335. Барабаш Л.О. Організаційно-економічні основи розвитку садівницьких 
підприємств: (08.06.01) / Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2004. — 19 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2004-04486] УДК 338.436:631.14:634 

336. Бардась А.В. Розробка оцінки інвестиційної привабливості вугільної 
шахти із врахуванням внутрішньої економічної ентропії: (08.06.01) / Нац. гірн. ун-т. 
— Д., 2004. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2004-06639] 

 УДК 330.31:622.012.2 
337. Батрименко В.В. Імплементація сучасних форм міжнародних розрахун-

ково-кредитних відносин в перехідних економічних системах: (08.05.01) / Київ.                             
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
[2004-04490] УДК 339.72(4-11) 

338. Бедринець М.Д. Фінансове забезпечення діяльності малих підприємницьких 
структур: (08.04.01) / Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 
2004. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16. — [2004-04494] УДК 336.012.23:334.012.64 

339. Безменко Л.К. Формування організаційно-економічного механізму мобі-
лізації резервів промислового підприємства при трансформації економіки: (08.06.01) / 
Нац. металург. акад. України. — Д., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — [2004-04495] УДК 338.242 
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340. Безнощенко М.В. Таргетування інфляції в Європейських країнах: 
(08.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 20 с.: іл.,  табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2004-04496] УДК 336.7:339.9](4) 

341. Берлінг Р.З. Державне управління поводженням з твердими відходами: 
(08.02.03) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (11 назв). — [2004-06650] УДК 658.567 

342. Бєляков О.О. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств 
торгівлі: (08.06.04) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2004. — 23 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — [2004-06655] УДК 339.17:657.6 

343. Бідак В.Я. Соціальний захист населення та вдосконалення державних 
механізмів його регулювання: (08.09.01) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Л.,  
2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — [2004-04504] 

 УДК 364(477):332.1 
344. Благодатний А.В. Розвиток і вдосконалення фінансово-кредитного меха-

нізму АПК: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2004. — 24 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — [2004-06665] УДК 631.162 

345. Бобришева-Шкарлет Т.О. Діагностика та оцінка кризового стану 
суб’єктів підприємницької діяльності: (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. 
— 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2004-06666] УДК 334.722.33.01 

346. Бобрівець С.В. Механізми підвищення ефективності управління газороз-
подільними підприємствами: (08.06.01) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2004. 
— 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2004-04520] УДК 658.5.011.4:621.64 

347. Бондаренко О.М. Оцінка економічної безпеки авіакомпанії: (08.07.04) / 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
[2004-06677] УДК 656.7:[658.012.8:33 

348. Бондарєва Т.Г. Організація оплати праці працівників підприємств АПК 
(на прикладі підприємств Рівненської області): (08.07.02) / М-во аграр. політики Ук-
раїни, Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                             
с. 15—16 (7 назв). — [2004-06678] УДК 338.435 

349. Будько О.В. Облік і аналіз фінансових результатів підприємств чорної 
металургії: (08.06.04) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2004. — 19 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2004-04747] УДК 657.44:669.1 

350. Васильчишин О.Б. Комерційні банки та лізинговий бізнес в Україні: 
(08.04.01) / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                             
с. 17—18 (12 назв). — [2004-04783] УДК 336.71(477) 

351. Васільєва Л.М. Формування і розвиток ринку продовольчої продукції 
АПК: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2004. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2004-06514] УДК 338.439 

352. Вахович І.В. Система економічних методів оптимізації будівництва: 
(08.07.03) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — [2004-04784] УДК 338.45:69 

353. Ващенко Н.В. Податкові механізми підвищення ефективності торговель-
ного підприємства: (08.07.05) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-
Барановського. — Донецьк, 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). 
— Екз. деф.: відсутні с. 5—6, 15—16. — [2004-04786] УДК 336.225:339 
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354. Ващук Т.Р. Фінансування малого та середнього бізнесу в системі гло-
бального підприємництва: (08.05.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2004-06520] 

 УДК 339.9.012.23:334.012.63 
355. Вдовенко Н.М. Облік та аналіз фінансових результатів діяльності під-

приємства (на прикладі рибницьких господарств внутрішніх водойм України): 
(08.06.04) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 
[2004-04787] УДК 657.44:631.162 

356. Вербівська Л.В. Формування інвестиційної стратегії соціально-економіч-
ного розвитку прикордонного регіону: (08.10.01) / НАН України, Ін-т регіон. дос-
лідж. — Л., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2004-04791] 

 УДК 332.145:330.322](477.85) 
357. Веретенникова О.В. Оцінка інвестиційних можливостей і перспектив 

підприємств промислового міста: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі 
ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2004. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — [2004-04792] УДК 658.15(1-21) 

358. Верещагін В.В. Контролінг як система управління реальними інвестиція-
ми торговельного підприємства: (08.07.05) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2004. 
— 25 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (14 назв). — [2004-06523] 

 УДК 658.152.012.32.012.12 
359. Висоцька М.П. Стратегія формування кадрової політики авіапідприємств 

України: (08.07.04) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16. 
— [2004-04800] УДК 338.47:656.7](477) 

360. Вишняков В.М. Розвиток економічного механізму іноземного інвесту-
вання АПК: (08.07.02) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2004. — 21 с., включ. обкл. 
с.: іл., табл. — Бібліогр.: с.16—17 (14 назв). — [2004-04802] УДК 330.322.3:338.434 

361. Вишнякова А.М. Еколого-економічні проблеми раціонального викорис-
тання територій (на прикладі Приморських регіонів): (08.08.01) / НАН України, Ра-
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413. Литовченко І.В. Обґрунтування складу ризиків та їх рівня при оцінці 
загроз діяльності підприємства: (08.06.01) / Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С.Попова. — О., 
2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2004-06018] УДК 330.131.7:658 

414. Лука О.Ф. Регулювання експортно-імпортної діяльності з урахуванням 
порівняльних переваг сільського господарства України: (08.02.03) / Нац. аграр. ун-т. — К., 
2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2004-06027] УДК 339.56:63 

415. Лукашова Л.В. Стратегія розвитку підприємств ресторанного госпо-
дарства при вищих навчальних закладах: (08.06.01) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 
К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2004-06028] 

 УДК 640.43:371.217.2 
416. Марченко Т.В. Стратегія розвитку страхових компаній в Україні: 

(08.06.01) / Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менедж. та бізнесу. — К., 2004. — 
18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2004-06155] УДК 368.03(477) 

417. Мисака Г.В. Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної 
торгівлі: організація та методологія: (08.06.04) / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки". — К., 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2004-06173] 

 УДК 339.37:657.474 
418. Михайленко О.Ф. Регулювання пропорцій та ефективності внутрішнього 

ринку промислової продукції (на прикладі мінеральних добрив): (08.07.01) / Н.-д. 
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екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2004. —                             
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15. — [2004-06174] УДК 658.8:631.8 

419. Мішковець Н.М. Соціально-економічний механізм підвищення ефектив-
ності управління підприємствами: (08.06.01) / Дніпропетр. ун-т економіки та права. 
— Д., 2004. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2004-06183] УДК 65.014.1 

420. Москвіна А.О. Національні конкурентні переваги та особливості їх реа-
лізації в транзитивній економіці: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 
2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2004-06188] УДК 139.9+139.137.2 

421. Навроцька Н.А. Економічні закономірності розвитку середнього класу: 
(08.01.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14                             
(11 назв). — [2004-06160] УДК 330.101-058.33 

422. Нетудихата К.Л. Інноваційні аспекти регіонального розвитку: (08.01.01) / 
Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 
[2004-06351] УДК 330.341.1 

423. Новодворська В.В. Облік і контроль витрат у громадському харчуванні в 
умовах ринкової економіки: (08.06.04) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2004. — 
24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — [2004-06358] УДК 657.471:642.5 

424. Олійник Г.Ю. Економічний механізм структурної перебудови під-
приємств промислового залізничного транспорту: (08.07.04) / М-во трансп. України, 
Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (10 назв). — [2004-06364] УДК 656.3:338.47 

425. Онопрієнко І.М. Економічний механізм функціонування обслуговуючих 
сільськогосподарських кооперативів: (08.07.02) / Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2004. — 
20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2004-06370] УДК 631.115.8:334.732.4 

426. Опалов О.А. Організаційно-економічний механізм використання водних 
ресурсів в промисловості України: (08.07.01) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з 
питань європ. інтеграції України. — К., 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — [2004-06371] УДК 338.45:502.171:546.212 

427. Осадчий С.О. Непряме оподаткування сільськогосподарських товаро-
виробників: (08.04.01) / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2004. —                             
20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — [2004-06376] УДК 631.15:336.22 

428. Островська О.А. Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її 
удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів): (08.04.01) / Київ. нац. 
екон. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2004-06378] 

 УДК 658.14 
429. Охрімовський О.В. Пореформений розвиток сільськогосподарського ви-

робництва регіону: (08.07.02) / Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2004. 
— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2004-06381] УДК 631.15(477.85) 

430. Павлова В.В. Економічний механізм відшкодування витрат на розвиток 
соціальної інфраструктури з місцевих бюджетів: (08.02.03) / М-во економіки та з 
питань європ. інтеграції України, Н.-д. екон. ін-т. — К., 2004. — 16 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — [2004-06584] УДК 336.14:352 

431. Павловська О.Д. Конкурентоспроможність національних економік в 
умовах інвестиційної глобалізації: (08.05.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 
18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2004-06585] УДК 330.322.01 
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432. Паливода К.В. Іпотечний ринок житла в Україні: (08.04.01) / Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15                             
(18 назв). — [2004-06586] УДК 336.77:332.2 

433. Папінко В.З. Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств 
хімічної промисловості України: (08.06.04) / Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2004-06596] УДК 657.1:338.45:66 

434. Пашко Є.О. Механізм інтеграції України до світового валютного ринку: 
(08.05.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                             
с. 17—18. — [2004-06603] УДК 339.924:336.74 

435. Петриченко Л.Ю. Забезпечення фінансової стабільності комерційних 
банків України: (08.04.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. —                             
18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2004-06611] УДК 336.713(477) 

436. Петрушенко Ю.М. Вплив фондового ринку на розвиток реального сек-
тора в трансформаційній економіці: (08.01.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — 
Х., 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2004-06615] 

 УДК 336.76:338.4](477) 
437. Пильнова В.П. Економічні засади розвитку підприємств малого бізнесу в 

Україні: (08.06.01) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — [2004-06618] УДК 334.012.64 

438. Пильтяй О.В. Територіальна модель децентралізованого управління 
міжбюджетними трансфертами: (08.04.01) / НАН України, Ін-т екон. прогнозування. 
— К., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2004-06619] 

 УДК 336.14:352 
439. Піратовський Г.Л. Управління розвитком суб’єктів страхового під-

приємництва: (08.06.01) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2004. — 25 с., включ. 
обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (5 назв). — [2004-06627] УДК 368.021.03 

440. Шапошніков М.Ю. Удосконалення обліку і аналізу грошових коштів 
вуглевидобувних холдингів: (08.06.04) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 
— Луганськ, 2004. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — [2004-04296] 

 УДК 657:622.33.012.2 
441. Шарохіна С.В. Організація рекламної діяльності у системі засобів масо-

вої інформації України: оцінка та моделювання: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т еко-
номіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2004. — 16 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 13—14 (7 назв). — [2004-04300] УДК 659.1.012.32 

442. Шевченко М.В. Підвищення економічної ефективності плодівництва 
Криму в умовах ринкових трансформацій: (08.07.02) / Крим. держ. агротехнол. ун-т. 
— Сімф., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  с. 16 (7 назв). — [2004-04311] 

 УДК 338.43:634.1](477.75) 
443. Шеламова І.Д. Управління системою "витрати-ціна" в машинобудуванні: 

(08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — [2004-04316] УДК 658.155 

444. Шепель І.В. Особливості соціально-трудових відносин в реформованих 
сільськогосподарських підприємствах: (08.07.02) / Луган. нац. ун-т. — Луганськ, 
2004. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — Екз. деф.: невірно зброшу-
ровано. — [2004-04320] УДК 331.104+388.432 
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445. Шепіцен А.О. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності під-
приємств аграрного сектора економіки: (08.06.01) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  с. 17 (6 назв). — [2004-04321] УДК 658.821+338.43.01 

446. Шинкаренко А.В. Інтернаціоналізація харчової промисловості України в 
контексті інтеграції в світове господарство: (08.05.11) / Донец. нац. ун-т. — До-
нецьк, 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр: с. 14—15. — [2004-04325] УДК 339.92:664 

447. Шпак О.Г. Організаційно-економічні механізми управління ринком наф-
ти і нафтопродуктів України в умовах глобалізації: (08.06.01) / М-во економіки та з 
питань європ. інтеграції України, Укр. акад. зовніш. економіки. — К., 2004. — 22 с.: 
табл. — Бібліогр: с. 18—19 (15 назв). — [2004-04337] УДК 338.242:665.6 

448. Шульга Г.Ю. Управління матеріальним стимулюванням персоналу про-
мислових підприємств: (08.09.01) / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2004. — 18 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — Екз. деф.: текст на с. 8,13 не надрукований. — 
[2004-04343] УДК 331.22 

449. Шутка С.Є. Еколого-економічний механізм раціонального використання 
і відтворення лісового фонду сільськогосподарських підприємств (на прикладі "Гал-
сільлісу"): (08.08.01) / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2004. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2004-04348] УДК 502.171:630*6 

450. Шуфрич Н.І. Розвиток і трансформація аграрного виробництва в Угор-
щині: (08.07.02) / Нац. наук. центр “Ін-т аграр. економіки”. — К., 2004. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2004-04349] УДК 631.115(439) 

451. Ярова Н.В. Організаційно-економічні засади диверсифікації діяльності 
морських торговельних портів України: (08.07.04) / Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С.Попо-
ва. — О., 2004. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — [2004-04378] 

 УДК 338.47:656.615 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

На ступінь доктора наук 
452. Бітаєв В.А. Естетичне виховання і гуманізація особи: (09.00.08) / Східно-

укр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2004. — 37 с., включ. обкл. с. — 
Бібліогр.: с. 31—34 (35 назв). — [2004-04515] УДК 111.852:165.742 

453. Братерська-Дронь М.Т. Моральнісний вимір філософії космізму: 
(09.00.07) / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2004. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 30—33 (36 назв). — [2004-04742] УДК 17.022.1:140.8 

На ступінь кандидата наук 
454. Алієва О.Г. Онтологія техніки в соціокультурному контексті: (09.00.03) / 

Донецьк. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — Екз. деф.: від-
сутня с. 17.  — [2004-04537] УДК 130.2 

455. Арутюнян В.Л. Проблеми пізнання у творчості Г.С. Сковороди і Ж.-Ж. 
Руссо (історико-філософський аналіз): (09.00.05) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2004-06505] УДК 165.0:14(477+44)(091) 

456. Бойко О.П. Філософсько-антропологічні обґрунтування цивілізаційного 
процесу: (09.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 16 с. — Біблі-
огр.: с. 13 (8 назв). — [2004-06672] УДК 130.2 
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457. Бондаренко О.М. Соціальна адаптація особистості в умовах пост-
радянського суспільства: (09.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинсь-
кого (м. Одеса). — О., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2004-04738] 

 УДК 1:316.4 
458. Буткевич О.Г. Соціальне управління як вид діяльності в суспільних 

системах перехідного типу: (09.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — [2004-06686] УДК 316.42 

459. Волошко Н.В. Романтична концепція свободи як естетичного феномену 
та її історична доля: (09.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 
16 с. — Бібліогр.: с.  14 (7 назв). — [2004-04814] УДК 111.852 

460. Годзь Н.Б. Культурні стереотипи в українській народній казці: (09.00.04) 
/ Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
[2004-04922] УДК 130.2:398.21(477) 

461. Количева Т.В. Наукове і художнє пізнання: їх специфіка і взаємодія: 
(09.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 17 с. — Бібліогр.:                             
с. 13—14  (19 назв). — [2004-05667] УДК 165.19 

462. Переход С.О. Ідея всеєдності у східнохристиянській духовній культурі 
(на прикладі історії української і російської філософії і культури): (09.00.04) / Тав-
рійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — [2004-06608] УДК 141.7+130.2 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

На ступінь доктора наук 

463. Буніятова І.Р. Становлення складнопідрядного речення в давньогер-
манських мовах (ІV—ХІІІ ст.): (10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К.,  2004. — 32 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—30 (27 назв). — [2004-04752] УДК 811.11’367.335.2“03/12” 

464. Погребна В.Л. Проблеми фемінізму в російській критиці і романах пись-
менниць другої половини ХІХ століття: (10.01.02) / НАН України, Ін-т л-ри                             
ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2004. — 38 с. — Бібліогр.: с. 33—35 (25 назв). — [2004-06631] 

 УДК 821.161.1-31.09“18” 
465. Шумило Н.М. Українська проза кінця ХІХ — початку ХХ ст. Проблема 

національної іманентності: (10.01.01) / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — 
К., 2004. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 та в підрядк. прим. — [2004-04346] 

 УДК 821.161.2-3.09“18/19” 

На ступінь кандидата наук 

466. Бабенко М.Ю. Англійські прикметники волевиявлення (парадигматич-
ний та синтагматичний аспекти): (10.02.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 
2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 —17 (10 назв). — [2004-04556] 

 УДК 811.111’367.623 
467. Бачкур Р.О. Структура словотвірних парадигм українських назв тварин 

та рослин: (10.02.01) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 
2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2004-06643] 

 УДК 811.161.2’373.611 
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468. Биценко Т.О. Історична динаміка експресивів негативної емоційності в 
англійському дискурсі ХVІ—ХХ ст.: (10.02.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — 
Х., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2004-04502] 

 УДК 811.111“15/19” 
469. Бірюкова О.О. Лінгвостилістичні особливості української діаспорної 

поезії 60—80-х років ХХ ст.: (10.02.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 
2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — [2004-06664] УДК 811.161.2’42 

470. Біскуб І.П. Лексико-граматичне поле ітеративності в сучасній англійсь-
кій мові: (10.02.04) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 24 с.: іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 22 (6 назв). — [2004-04514] УДК 811.111’366.587 

471. Буцикіна Н.Є. Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти внутріш-
нього мовлення персонажів (на матеріалі художньої прози Ф.Моріака): (10.02.05) / 
Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: іл. — Рез.: англ. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). 
— [2004-04758] УДК 811.133.1’42:821.133.1 

472. Василишин М.Б. Неореалістична проза в сербській літературі 60—70-х років 
ХХ століття: (10.01.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв) та в підрядк. прим. — [2004-06511] 

 УДК 821.163.41-3.03“196/197” 
473. Васильєва М.Б. Українська модерна новела кінця ХІХ — початку                             

ХХ століть: розвиток і модифікації в їх обумовленості метафоризацією як провід-
ною рисою художнього мислення доби: (10.01.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнико-
ва. — О., 2004. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — [2004-06512] 

 УДК 821.161.2-32.09“18/19” 
474. Василькевич Г.П. Святоюріївська народнопоетична творчість: проблема 

семантики і жанрової специфіки: (10.01.07) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Л., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2004-04780] УДК 398:82.09 

475. Видайчук Т.Л. Розвиток фонетичної системи староукраїнської мови дру-
гої половини XVI—XVIII ст. на тлі правописної традиції (на матеріалі житійно-по-
вістевих пам’яток): (10.02.01) / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 
2004. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2004-04796] УДК 811.161.2’04’342’35 

476. Волчанська Г.В. Функціонування займенникових слів у структурі тексту: 
(10.02.01) / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 
2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2004-06540] УДК 811.161.2’367.626 

477. Вуколова В.О. Експресиви як сигнали підтекстової інформації (на мате-
ріалі роману Ф.М. Достоєвського "Брати Карамазови"): (10.02.02) / Нац. пед. ун-т 
ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 20, [1] с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — [2004-04820] УДК 811.161.1’42’373.47 

478. Голубець О.М. Гаївки в системі української весняної обрядової пісеннос-
ті: (10.01.07) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 20 с. — Бібліогр.:                             
с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — [2004-04927] УДК 398.82:398.322.1](477) 

479. Гулей М.Д. Лексико-граматичні особливості та композиційна структура 
французької політичної промови (на матеріалі виступів Шарля де Голля і Жака 
Ширака): (10.02.05) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.:                             
с. 16—17  (4 назви). — [2004-04956] УДК 811.133.1‘42 
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480. Гусар М.В. Лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти 
приватних газетних оголошень (на матеріалі сучасної британської періодики): 
(10.02.04) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17  (4 назви). 
— [2004-04961] УДК 811.111‘42:070 

481. Данюк Н.А. Творчість Анатолія Свидницького у розвитку суспільно-
політичної та літературної думки України другої половини ХІХ ст.: (10.01.01) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви) 
та в підрядк. прим. — [2004-05114] УДК 821.161.2.09 

482. Дякун О.М. Міфологічний дискурс прози Мігеля Анхеля Астуріаса: 
(10.01.04) / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(4 назви) та в підрядк. прим. — [2004-05150] УДК 82(1-87).09 

483. Ібадлаєв П.Р. Роман В.В.Вересаєва "В тупике" і епопея І.С.Шмельова "Солнце 
мертвых": проблематика та поетика: (10.01.02) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. 
— Х., 2004. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2004-05321] УДК 821.161.1.091“192” 

484. Івакіна І.В. Жіночі типи в російському романі 1860-х років: (10.01.02) / 
Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2004. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв) та в підрядк. прим. — [2004-05322] УДК 821.161.1-31.09“186” 

485. Климчук О.В. Літературно-художній антропонімікон П.Куліша: склад, 
джерела, функції: (10.02.01) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2004. — 17 с., включ. 
обкл. с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — Екз. деф.: невірно зброшуровано. — 
[2004-05476] УДК 811.161.2’373.2 

486. Курченко О.О. Особливості функціонування дієслів від латинських ESSE 
та STARE у конструкціях з прикметниками у сучасних іспанській та італійській мовах: 
(10.02.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 21 с., включ. обкл. с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — [2004-05820] УДК 811.134.2+811.131.1]’42 

487. Ліпницька І.М. Творчість Модеста Левицького в контексті української 
прози кінця ХІХ — початку ХХ ст.: (10.01.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 
2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2004-06020] УДК 821.161.2.09“18/19” 

488. Лісняк Н.І. Мікротопонімія Західного Поділля: (10.02.01) / Ужгород. нац. 
ун-т. — Ужгород, 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — [2004-06022] 

 УДК 811.161.2’373.21 
489. Мазінов А.С.-А. Грецькі та італійські запозичення в кримськотатарській 

мові: (10.02.13) / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2004. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2004-06035] УДК 811.512.19’373.613(091) 

490. Матюхіна Ю.В. Розвиток системи фатичної метакомунікації в англійсь-
кому дискурсі ХVІ—ХХ ст.: (10.02.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 
2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2004-06159] УДК 811.111’42 

491. Мех О.В. Служби із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої і зако-
нодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України: 
(10.01.08) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — Бібліогр.:                             
с. 17 (3 назви). — [2004-06168] УДК 342.5+352 

492. Перепльотчикова С.Є. Відтворення ідіостилю Нікоса Казандзакіса в 
українських перекладах: (10.02.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2004. — 21 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в підрядк. прим.                             
— [2004-06607] УДК 81’255.4=161.2:821.14’06 
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493. Підпалий А.В. Маргінальні форми в українській поезії ХХ століття: 
(10.01.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 19 с. — Бібліогр.:                             
с. 16 (4 назви). — [2004-06625] УДК 821.161.2-1.09“19” 

494. Поворознюк Р.В. Лінгвокультурологічні особливості протокольних про-
мов у оригіналі та перекладі (на матеріалі українських та американських текстів): 
(10.02.16) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 20 с.: табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (4 назви) та в підрядк. прим. — [2004-06629] УДК 81’276.6’25 

495. Шаргородська А.Ф. Художня своєрідність п’єс О.Довженка, М.Куліша 
та Ю.Яновського про деформацію ментальності українського селянства: (10.01.01) / 
Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 19 с. — Бібліогр.:  с. 16 (5 назв). — 
[2004-04299] УДК 821.161.2-2.09 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 

На ступінь доктора наук 

496. Вахрушев Б.О. Карстовий геоморфогенез Кримсько-Кавказького гірсько-
карстового регіону: (11.00.04) / НАН України, Ін-т географії. — К., 2004. — 38 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 27—34 (79 назв). — [2004-06516] УДК 551.435.8(234.86+234.9) 

497. Вихованець Г.В. Сучасний еоловий морфогенез у береговій зоні морів: 
(11.00.04) / НАН України, Ін-т географії. — К., 2004. — 35 с.: іл. — Бібліогр.:                             
с. 27—32 (46 назв). — [2004-04801] УДК 551.435.32+551.351.2 

498. Дикань Н.І. Четвертинні остракоди України: (04.00.09) / НАН Украї-                             
ни, Ін-т геол. наук. — К., 2004. — 39 с.: табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (40 назв). — 
[2004-05126] УДК 551.79:565.33](477) 

499. Кіндюк Б.В. Гідрографічна мережа та зливовий стік річок Українських 
Карпат: (11.00.07) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 30 с.: іл. — 
Бібліогр.: с. 24—27 (37 назв). — [2004-05469] УДК 556.166:556.51/.54(477-292.452) 

500. Нємець Л.М. Соціально-географічні основи стратегії переходу України 
на модель стійкого розвитку: (11.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2004. — 33 с.: іл. — Бібліогр.: с. 29—31 (37 назв). — [2004-06352] УДК 911.3(477) 

На ступінь кандидата наук 
501. Белокопитов В.М. Термохалинна і гідролого-акустична структура вод 

Чорного моря: (11.00.08) / Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2004. 
— 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назв). — [2004-04498] УДК 551.465(262.5) 

502. Мокляк А.В. Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Украї-
ні (в контексті українсько-польських туристичних зв’язків): (11.00.02) / Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (3 назви). 
— [2004-06185] УДК 338.48(477) 

503. Ямелинець Т.С. Просторовий аналіз деградаційних процесів сірих лісових 
ґрунтів західного лісостепу України: (11.00.05) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 
2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2004-04368] УДК 631.445:631.43](477) 

504. Янковська Л.В. Еколого-географічне районування обласного регіону (на мате-
ріалах Тернопільської області): (11.00.11) / Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернів-
ці, 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2004-04372] УДК 911.6:502.17](477.84) 
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

На ступінь доктора наук 

505. Бородін І.Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод 
людини і громадянина: (12.00.07) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 39 с. — 
Бібліогр.: с. 33—35 (30 назв). — [2004-06681] УДК 342 

506. Вінник О.М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації пуб-
лічних і приватних інтересів в господарських товариствах: (12.00.04) / Київ. нац.                           
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (37 назв). — 
[2004-04803] УДК 346.2+347.72 

507. Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та 
прикладні проблеми попередження: (12.00.08) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярос-
лава Мудрого. — Х., 2004. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—38. — [2004-05335] 

 УДК 343.37(477) 

На ступінь кандидата наук 

508. Айеле Надемо Атісо. Міжнародно-правові форми розрахунків у транскор-
донному обігу фінансових коштів: (12.00.11) / НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — [2004-06494] 

 УДК 341.23:339.7 
509. Алєксєєв О.О. Оптимізація криміналістичної підготовки слідчих в систе-

мі МВС України: (12.00.09) / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2004-04534] УДК 347.934(477) 

510. Андрійцьо В.Д. Примусове виконання обов’язку в натурі як спосіб за-
хисту цивільних прав: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Кавецького. 
— К., 2004. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — [2004-04540] УДК 347.122 

511. Апопій І.В. Цивільно-правові аспекти договорів купівлі-продажу в опто-
вій торгівлі: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — 
К., 2004. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — [2004-04547] УДК 347.451.2 

512. Артеменко С.В. Цивільно-правові проблеми управління акціонерним 
товариством: (12.00.03) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — 
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нентів у мовній освіті студентів Індустріального коледжу: (13.00.02) / Ін-т педа-
гогіки АПН України. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 
[2004-04789] УДК 811.161.2’276.11 

566. Власенко К.В. Формування прийомів евристичної діяльності учнів на 
уроках геометрії в класах з поглибленим вивченням математики: (13.00.02) / Нац. 
пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с.  15—16 
(15 назв). — [2004-04805] УДК 373.016:514.1 

567. Гілецький Й.Р. Дидактичні основи розробки змісту шкільного курсу 
"Географія України": (13.00.02) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2004. — 20 с.: 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2004-04773] УДК 373.5.02:913(477) 
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568. Горенко С.В. Педагогічні умови ресоціалізації неповнолітніх засуджених 
у закладах пенітенціарної системи: (13.00.05) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — Луганськ, 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2004-04933] 

 УДК 37.013.42:343.815 
569. Гуменюк О.М. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки 

молодших спеціалістів стоматологічного профілю: (13.00.04) / Ін-т педагогіки і пси-
хології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2004. — 23 с.: іл. — Бібліогр.:                             
с. 17—19  (27 назв). — [2004-04957] УДК 377.36:616.314 

570. Гура С.О. Організаційно-педагогічні умови адаптації майбутніх інже-
нерів-педагогів: (13.00.04) / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2004. — 
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  (14 назв). — [2004-04958] УДК 378.14:378.6 

571. Демиденко Т.М. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до 
інноваційної педагогічної діяльності: (13.00.04) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Луганськ, 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
[2004-05119] УДК 371.133:371.381 

572. Заредінова Е.Р. Формування морально-ціннісних взаємин батьків і дітей 
молодшого шкільного віку в сучасній кримськотатарській сім’ї: (13.00.07) / Ін-т 
пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2004. — 18 с.: табл. — Бібліогр.:                             
с. 15 (6 назв). — [2004-05310] УДК 373.3.018.1(=512.19) 

573. Захарійчук М.Д. Педагогічні спостереження як компонент професійного 
розвитку вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти: 
(13.00.04) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2004. — 24 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — [2004-05315] УДК 371.134.012:371.14 

574. Капустіна О.В. Педагогічні умови активізації професійного самовизна-
чення старшокласників у навчально-виховній діяльності школи: (13.00.07) / Ін-т 
пробл. виховання АПН України. — К., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17(7 назв). 
— [2004-05453] УДК 374.1-053.6 

575. Каяліна С.В. Розвиток пізнавальної самостійності учнів засобами ком-
п’ютерної техніки на уроках хімії: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. 
— К., 2004. — 21 с., включ. обкл. с.: іл.,табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 
[2004-05460] УДК 373.5.016:54 

576. Ковиліна В.Г. Корекція рухових якостей дітей середнього дошкільного 
віку з порушенням зору: (13.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинсь-
кого (м. Одеса). — О., 2004. — 21 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). 
— [2004-05660] УДК 376.1-056.262:796.012.2+373.2 

577. Колишкін О.В. Корекція рухових порушень дітей старшого шкільного 
віку з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання: (13.00.03) / Пів-
денноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). — О., 2004. — 20 с.: табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17  (9 назв). — [2004-05668] УДК 373.1+056.263:796.035 

578. Коченгіна М.В. Розвиток в учнів умінь уживати складні речення на за-
вершальному етапі початкового навчання російської мови: (13.00.02) / Ін-т педа-
гогіки АПН України. — К., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 
[2004-05691] УДК 373.3.016:811.161.1’367.335 

579. Кротова Т.Ф. Становлення і розвиток інтересу до музичного виконавства 
у старшокласників на основі особистісно-орієнтованого підходу: (13.00.02) /                           
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Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17                             
(6 назв). — [2004-05805] УДК 373.5.016:78 

580. Крук М.З. Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів 
загальноосвітніх шкіл України (1917—1941 рр.): (13.00.01) / Київ. нац. ун-т                             
ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — [2004-05806] УДК 373.042.1(477)“1917/1941” 

581. Куторжевська Л.І. Підготовка майбутнього вчителя до роботи виховате-
лем у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей-сиріт: (13.00.04) / Ін-т пе-
дагогіки АПН України. — К., 2004. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). 
— [2004-05822] УДК 371.133:376.64 

582. Кушнір В.М. Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корча-
ка у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки: (13.00.01) / Ін-т педагогіки 
АПН України. — К., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2004-05833] 

 УДК 37.01(09) 
583. Лещій Н.П. Розвиток координації рухів у глухих підлітків на уроках фі-

зичної культури: (13.00.03) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. 
Одеса). — О., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2004-06013] 

 УДК 376.1-056.263:796.035 
584. Лучко О.М. Розвиток ідеї природовідповідності в українській педагогічній 

науці (кінець ХVІІІ — ХХ ст.): (13.00.01) / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2004. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2004-06031] УДК 37.01/.03(477)“1787/1990” 

585. Матвійчук О.Є. Діяльність шкільних бібліотек по забезпеченню інфор-
маційних потреб старшокласників: (07.00.08) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. 
— К., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2004-06157] УДК 027.021 

586. Отрешко В.С. Соціально-педагогічні умови професійного становлення 
працівника правоохоронних органів на початковому етапі службової кар’єри: 
(13.00.05) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2004. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2004-06380] УДК 37.013.42 

587. Павелків О.М. Виховання у старшокласників інтересу до підприємниць-
кої діяльності у процесі оволодіння економічним розрахунком: (13.00.07) / Ін-т 
пробл. виховання Акад. пед. наук України. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (5 назв). — [2004-06582] УДК 373.61-057.874 

588. Шашенко С.Ю. Соціальне становлення студентської молоді у позааудиторний 
час у вищих навчальних закладах: (13.00.05) / Нац. пед.  ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 
2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  с. 17 (8 назв). — [2004-04302] УДК 378.013.42 

589. Шишкіна Н.О. Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення 
юридичних дисциплін у вищому навчальному педагогічному закладі: (13.00.04) / 
Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2004. — 21 с.: іл. — Бібліогр.:                             
с. 17—18 (16 назв). — [2004-04327] УДК 378-147:34 

590. Шмирова О.В. Педагогічні умови використання аудіовізуальних засобів 
навчання іноземної мови у професійній підготовці менеджерів-аграріїв: (13.00.04) / 
Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2004. — 22 с.: табл. — Бібліогр.:                             
с. 19 (6 назв). — [2004-04334] УДК 378.147:81’243 

591. Щербина Ю.В. Методика формування професійної надійності пілотів 
при моделюванні польотів на електронних комплексних тренажерних систе-                           
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мах: (13.00.02) / Укр. інженер.-пед. акад. — Х., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — [2004-04353] УДК 629. 7.07.08 

592. Яременко О.О. Педагогічні чинники соціалізації молоді країн Бенілюксу 
у структурі екокультурної діяльності: (13.00.05) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгомано-
ва. — К., 2004. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 
[2004-04376] УДК 37.013.42 

МЕДИЧНІ НАУКИ 

На ступінь доктора наук 

593. Аксентійчук Б.І. Роль сечової кислоти в реалізації лікувальних ефектів 
бальнеочинників курорту Трускавець (клініко-експериментальне дослідження): 
(14.01.33) / М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ мед. реабілітації  та ку-
рортології. — О., 2004. — 44 с. — Бібліогр.: с. 35—38 (32 назви). — [2004-04531] 

 УДК 612.461.25+616-008.9]:615.838(477.83-25) 
594. Білоусов А.М. Екстракорпоральна гемокорекція із застосуванням маг-

нітокерованого сорбенту в інтенсивній терапії синдрому інтоксикації у хворих з па-
тологією органів гепатопанкреатодуоденальної зони (експериментально-клінічне 
дослідження): (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ.                             
мед. акад. — Д., 2004. — 40 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (43 назви). —                             
[2004-04513] УДК 616.36/.37-099-085 

595. Бойчак М.П. Початкова серцева недостатність при гострих та хронічних 
захворюваннях міокарда: механізми формування порушень внутрішньосерцевої 
гемодинаміки, об’єктивізація діагностики та прогнозування перебігу: (14.01.11) /                             
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2004. — 
33 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—28 (37 назв). — [2004-04524] 

 УДК 616.12-008.46-02:616.127 
596. Борткевич О.П. Системні і локальні ураження кісткової тканини та 

суглобового апарата у хворих на ревматичні захворювання суглобів, їх прогно-
зування та моніторинг: (14.01.12) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології                             
ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2004. — 43 с.: табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (48 назв). 
— [2004-04741] УДК 616.71-007.2+616.72-002.77]-036 

597. Бублик Л.О. Ускладнені ушкодження шийного відділу хребта (діагнос-
тика, лікування та прогнозування у гострому та ранньому періодах травми): (14.01.05) / 
Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова. — К., 2004. 
— 40 с.: табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (44 назви). — [2004-04746] 

 УДК 616.711-001-036-07-089 
598. Вайсерман О.М. Залежність життєздатності та тривалості життя від 

особливостей раннього онтогенезу (популяційні і експериментальні дослідження): 
(14.03.03) / Акад. мед. наук, Ін-т геронтології АМН України. — К., 2004. — 31 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—27 (40 назв). — [2004-04777] УДК 612.68 

599. Видиборець С.В. Залізодефіцитна анемія в клініці внутрішніх хвороб: 
метаболічні порушення та їх корекція: (14.01.31) / Акад. мед. наук України, Ін-т 
гематології та трансфузіології. — К., 2004. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 (62 назви). 
— [2004-04797] УДК 616.155.194:616.1/.4 
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600. Дігтяр В.А. Медична реабілітація дітей з доброякісними пухлинами та 
пухлиноподібними ураженнями кісток (клініко-експериментальне дослідження): 
(14.01.21) / Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України. — 
Х., 2004. — 34 с.: іл, табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (31 назва). — [2004-05131] 

 УДК 616.71-006.03-089.844-085-053.2/.5 
601. Дорофєєв А.Е. Клініко-патогенетична характеристика неспецифічного 

виразкового коліту з позакишковими ураженнями та оптимізація його терапії: (14.01.36) / 
М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук Ук-
раїни, Ін-т гастроентерології. — Д., 2004. — 40 с.: табл. — Бібліогр.: с. 28—35                             
(65 назв). — [2004-05140] УДК 616.348-002.44 

602. Заруцький Я.Л. Клінічно-організаційні основи та принципи діагностики 
і хірургічного лікування постраждалих з травматичною хворобою: (14.01.03) / М-во охо-
рони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2004. 
— 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (45 назв). — [2004-05312] УДК 616-001-07-089 

603. Клименко Д.І. Медико-соціальна експертиза при вестибулярній дис-
функції, реабілітація, реадаптація і реінтеграція інвалідів у суспільство: (14.01.19) / 
Акад. мед. наук, Ін-т  отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка. — К., 2004. — 
44 с.: табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (78 назв). — [2004-05474] УДК 616.281-71-036.86 

604. Крадінова О.О. Обґрунтовування комплексного санаторно-курортного 
лікування дітей з дифузним нетоксичним зобом: (14.01.33) / М-во охорони здоров’я 
Автоном. Республіки Крим, Крим. республік. НДІ фіз. методів лікування і мед. кліма-
тології ім. І.М.Сєченова. — Ялта, 2004. — 41 с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.:                             
с. 29—37 (64 назви). — [2004-05695] УДК 615.838:616.441-006.5-053.2 

605. Непорада К.С. Спільні механізми розвитку патологічних змін в окремих 
відділах системи травлення: (14.03.04) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Бого-
мольця. — К., 2004. — 36 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (62 назви). —                             
[2004-06348] УДК 616.3:577.1 

606. Пилягіна Г.Я. Аутоагресивна поведінка: патогенетичні механізми та 
клініко-типологічні аспекти діагностики і лікування: (14.01.16) / М-во охорони здо-
ров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2004. — 32 с.: табл. 
— Бібліогр.: с. 26—28 (37 назв). — [2004-06620] УДК 616.89-008.44-092-073-085 

607. Ященко А.М. Лектини як гістохімічні маркери в нормі і патології: (14.03.09) / 
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2004. — 35 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (48 назв). — [2004-04381] УДК 616-097-091.8 

На ступінь кандидата наук 

608. Адау Мануель Себастіау. Судово-медичне визначення часу настання 
смерті від странгуляційної асфіксії за імунними показниками крові: (14.01.25) /                             
М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупи-
ка. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2004-06492] 

 УДК 616-001.8-036.88-097:340.6 
609. Ананьєва М.М. Взаємозв’язок порушень імунітету і пуринового обміну 

при системному червоному вовчаку (клініко-експериментальне дослідження): (14.13.08) / 
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2004. — 
25 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — [2004-04538] УДК 616.5-002.52:612.017 
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610. Анохіна С.І. Роль шишкоподібного тіла у регуляції гемостазу при гіпо- 
та гіпертиреоїдних станах: (14.03.04) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. 
держ. мед. акад. ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2004. — 18 с.: табл. — Бібліогр.:                             
с. 13—15 (14 назв). — [2004-04543] УДК 616.61-06:016-005.85 

611. Антонова Л.М. Діагностичне забезпечення динамічного поверхневого 
натягу біологічних рідин при неврологічних захворюваннях: (14.01.15) / М-во охо-
рони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 
2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — Екз. деф.: невірно зброшуровано. 
— [2004-04544] УДК 616.8:577.35.085 

612. Астахова М.В. Гострі порушення мозкового кровообігу у хворих з атеро-
склеротичними ураженнями екстракраніальних судин та супутнім цукровим діабе-
том: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. осві-
ти ім. П.Л.Шупика. — К., 2004. — 21 с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(7 назв). — [2004-04553] УДК 616.831-005:616.133-004.6:616.379-008.64 

613. Бабій В.П. Вибір пілорозберігаючого та пілоровідновлюючого методу 
хірургічної корекції  виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в залежності від 
важкості кровотечі: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2004. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(14 назв). — [2004-06632] УДК 616.342-002.44-005.1-089 

614. Басараба Н.М. Особливості метаболічної адаптації новонароджених                             
від матерів з прееклампсією: (14.01.10) / Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології 
Акад. мед. наук України. — К., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
[2004-04489] УДК 616-053.31-008:618.3-008.6 

615. Бацевич В.А. Патогенетичне обґрунтування застосування фізичних чин-
ників у терапії урогенітальних мікозів: (14.01.33) / М-во охорони здоров’я України, 
Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — О., 2004. — 24 с.: табл. — Бібліогр.:                             
с. 19—20 (6 назв). — [2004-06642] УДК 616.643-002.828-085 

616. Белявська Б.М. Гострий апендицит: вузлові питання діагностики та 
лікування хворих: (14.01.03) / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 
2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2004-04499] 

 УДК 616.346.2-002-036.1-07-08 
617. Бєлалова Л.Я. Роль вегетативної регуляції в розвитку кардіальної дезадап-

тації при аритміях у дітей та їх корекція на різних етапах лікування: (14.01.10) /                             
М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — 
Сімф., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — [2004-06652] 

 УДК 616.12-008.318-08-053.2 
618. Бєлік О.І. Застосування добезилату кальцію в комплексному лікуванні та 

профілактиці хронічного катарального гінгівіту і карієсу зубів у дітей: (14.01.22) / 
Ін-т стоматології Акад. мед. наук України. — О., 2004. — 18 с.: табл. — Бібліогр.:                             
с. 14—15 (6 назв). — [2004-04500] УДК 616.311.2:616.314]-002-053.2-085.451.2 

619. Білий О.М. Оптимізація діагностики та лікування пухлин середостіння, 
що зустрічаються найчастіше: (14.01.07) / М-во охорони здоров’я України, Донец. 
держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк, 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                             
с. 15—16 (15 назв). — [2004-04511] УДК 616.27-006-07-08 
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620. Близнюк М.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування альта-
ну та синглетно-кисневої терапії при гастродуоденопатіях, індукованих нестероїд-
ними протизапальними препаратами: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, 
Івано-Франків. держ. мед. акад. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с.: табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (7 назв). — [2004-04517] 

 УДК 616.33+616.342]-002-085:616.72-002.77-085.243 
621. Бобейко Ю.С. Диференційований підхід до лікування гніздової алопеції 

з урахуванням клініко-патогенетичного поліморфізму, порушень амінокислотного 
спектра та імунної системи: (14.01.20) / Акад. мед. наук України, Ін-т дерматоло-                             
гії та венерології. — Х., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
[2004-04518] УДК 616.594.1-085:612.017 

622. Бобрик Ю.В. Клініко-фізіологічне обґрунтування вольового керування 
диханням при зниженні функціональних резервів зовнішнього дихання та інтенсив-
них фізичних тренуваннях: (14.01.24) / М-во охорони здоров’я України, Дніпро-                             
петр. держ. мед. акад. — Д.,  2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
[2004-04519] УДК 615.825-057.875:612.2 

623. Бодня О.І. Внутрішньосуглобові переломи п’яткової кістки та їх лікуван-
ня: (14.01.21) / Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН Украї-
ни. — Х., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2004-04521] 

 УДК 616.718.7-001.5-089.23 
624. Бойко І.В. Структура міжтканинних взаємовідношень інтактного зуба 

людини та її стан при карієсі: (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Харк. 
держ. мед. ун-т. — Х., 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (3 назви). — 
[2004-06671] УДК 616.314 

625. Болгова О.С. Морфофункціональні особливості щитоподібної залози під 
впливом тимектомії та введення тимогена в різні вікові періоди (анатомо-експери-
ментальне дослідження): (14.03.01) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед.                           
ун-т. — Х., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2004-06673] УДК 612.44 

626. Бугорков І.В. Клінічні особливості перебігу та корекція опортуністичних 
уражень порожнини рота у ВІЛ -інфікованих: (14.01.22) / Ін-т стоматології Акад. 
мед. наук України. — О., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
[2004-06685] УДК 316.31-036 

627. Василенко Н.В. Стан здоров’я дітей першого року життя, які народилися 
доношеними із затримкою внутрішньоутробного розвитку: (14.01.10) / М-во охоро-
ни здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад., Акад. мед. наук України, Ін-т 
гастроентерології. — Д., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
[2004-04778] УДК 616-053.3 

628. Вацик М.М. Клініко-патогенетичні аспекти непліддя, зумовленого за-
пальними захворюваннями жіночої репродуктивної сфери хламідійної етіології, та 
їх медикаментозна корекція: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— [2004-06518] УДК 618.177-02:[618.12-002-02:579.882 

629. Верещакіна В.В. Застосування гідролазерної терапії та електросон-фо-
резу йодиду калію в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на дисцир-
куляторну енцефалопатію І—ІІ стадій атеросклеротичного генезу: (14.01.33) / М-во 
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охорони здоров’я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — О., 2004. 
— 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2004-06524] 

 УДК 616.831-005:616.13-004.6]-085.84 
630. Вєтров С.Ф. Гігієнічна характеристика умов праці гірників вугільних 

шахт Донецької області в умовах реструктуризації галузі: (14.02.01) / Ін-т медицини 
праці АМН України. — К., 2004. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). 
— [2004-06527] УДК 613.6:622.33.012.2](477.62) 

631. Винниченко Л.Б. Патогенетичне обґрунтування лікуваня хворих на 
гастроезофагеальну рефлюксну хворобу залежно від клініко-морфологічного пере-
бігу: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Лу-
ганськ, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2004-04799] 

 УДК 616.33-008.1-031:616.329-009.1]-07-08 
632. Волков Д.Є. Тимчасова балонна оклюзія аорти в комплексному лікуванні 

важких абдомінальних кровотеч: (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Харк. 
держ. мед. ун-т. — Х., 2004. — 20 с.: іл.,табл. — Бібліогр.: с.  15—16 (7 назв). — 
[2004-04811] УДК 616.381-005.1-089+616.132-007.272 

633. Гаврецький А.І. Застосування кремнійпохідних сорбентів з іммобілізо-
ваними на них препаратами у комплексній профілактиці гнійних ускладнень відк-
ритих переломів (клініко-експериментальне дослідження): (14.01.21) / М-во охоро-
ни здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2004. — 
21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — [2004-04761] 

 УДК 616.717/.718-001.5-002.3-085.281 
634. Герасименко Н.Д. Ефективність амбулаторної терапії виразкової хворо-

би з урахуванням корекції антиоксидантного та імунного статусів в умовах надлиш-
ку фторидів в оточуючому середовищі: (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, 
Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2004. — 16 с. — Бібліогр.:                             
с. 12—13 (13 назв). — [2004-04768] УДК 616.342-002.44-085.37:613.32 

635. Герман С.І. Обґрунтування застосування плацентарних препаратів у 
комплексному лікуванні генералізованого пародонтита: (14.01.22) / М-во охорони 
здоров’я України, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2004. — 20 с.: табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2004-04770] УДК 616.314.17-008.1-085.361:612.017 

636. Гищак Т.В. Стан провідникової системи серця у дітей з надшлуночкови-
ми пароксизмальними тахікардіями і критерії диференційованої терапії: (14.01.10) / 
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. акад. О.О.Богомольця. — К., 
2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2004-04772] 

 УДК 616.127-008:616.12-008.3]-053.2-085 
637. Гладуш Т.І. Нові можливості електроелімінації у вивченні патогенезу 

опіків очей, їх діагностики та лікування (експериментально-клінічне дослідження): 
(14.01.18) / Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. — О., 2004. 
— 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2004-04775] УДК 617.713-001.37-07-085 

638. Гончарова Н.Г. Оптимізація комплексної терапії дітей першого року 
життя з перинатальними гіпоксичними ураженнями ЦНС шляхом імунокорекції: 
(14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвсь-
кого. — Сімф., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2004-04929] 

 УДК 616.831-008.6-053.3-085.37 
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639. Громадський Є.О. Реабілітація гормональної функції яєчників у жі-                             
нок після позаматкової вагітності: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, 
Одес. держ. мед. ун-т. — О., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16  (8 назв). — 
[2004-04949] УДК 618.31-002-005.1-089:618.1]-085.35 

640. Даценко О.Г. Частота серцевих скорочень, клініко-гемодинамічні харак-
теристики та результати медикаментозної корекції артеріальної гіпертензії: (14.01.11) / 
Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска. — К., 2004. —                             
23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — [2004-05115] 

 УДК 616.12-008.331.1-085.225 
641. Деменіна Н.К. Прогнозування та профілактика післяпологових гнійно-

запальних захворювань у вагітних з хронічним пієлонефритом: (14.01.01) / Ін-т пе-
діатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук. — К., 2004. — 18 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — [2004-05117] УДК 618.3:616.61-002.3]-084 

642. Дем’янець С.В. Роль цитокінової агресії та оксиду азоту у патогенезі 
гострого коронарного синдрому: (14.00.11) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2004. — 
20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — [2004-05120] 

 УДК 616.127-005.8+616.12-009.72]:611.018.74 
643. Дівінська В.О. Вплив генотипічних та екзогенних факторів на клінічні 

прояви і перебіг цукрового діабету 1 типу у дітей: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я 
України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 2004. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2004-05130] УДК 616.379-008.64-053.2/.6:612.6.05 

644. Дітковська Т.П. Диференційована корекція клініко-імунологічних пору-
шень у хворих на персистуючу бронхіальну астму легкого та середньотяжкого пере-
бігу: (14.01.27) / Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського, Акад. мед. наук 
України. — К., 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2004-05133] 

 УДК 616.248-097-085.234 
645. Дунаєв О.В. Вплив алкоголю на імунні показники трупної крові загиблих 

від травм при встановленні давності настання смерті: (14.01.25) / М-во охорони здо-
ров’я, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2004. — 20 с.: 
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(14.01.20) / Акад. мед. наук України, Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2004. — 
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— 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  (14 назв). — [2004-05666] 

 УДК 618.14-006.6-07-084:575.1 
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662. Краснова С.П. Синдром підвищеної стомленості у хворих з поєднаною 

патологією гепатобіліарної та гастродуоденальної зон (клініко-патогенетична харак-
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666. Куц П.В. Експериментально-клінічна оцінка факторів, які впливають на 

стабільність зубних протезів, що опираються на імплантати: (14.01.22) / М-во охо-
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охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2004. — 
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здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2004. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2004-06187] УДК 616.97-055.1 

671. Мохамед Хассон Салем Хассон. Шляхи вдосконалення лікування гост-
рого холециститу у пацієнтів з високим операційним ризиком (експериментально-
клінічне дослідження): (14.01.03) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                         
с. 17—18 (7 назв). — [2004-06190] УДК 616.366-002-089 

672. Настіна О.М. Клініко-інструментальна характеристика і особливості 
перебігу ішемічної хвороби серця в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи за даними тривалого спостереження : (03.00.01) / Акад. мед. наук Украї-
ни (АМН), Наук. центр радіац. медицини (НЦРМ). — К., 2004. — 22 с.: іл., табл. — 
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тканин. терапії ім. В.П.Філатова АМН України. — О., 2004. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (11 назв). — [2004-06345] УДК 617.736-005.98:616.379-008.64]-085.849.19 
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677. Оксимець В.М. Тактика лікування постраждалих з ушкодженнями таза 
та стегна в гострому періоді травми: (14.01.21) / Ін-т патології хребта та суглобів               
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логічна характеристика): (14.01.13) / Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та 
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нормі та при експериментальному цукровому діабеті: (14.03.04) / НАН України, Ін-т 
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соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2004. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — [2004-06379] УДК 616.89-008-07:614.876 
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тиці зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози: (14.01.02) / М-во 
охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 
2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2004-06599] УДК 616.37-07-08:612.398 

686. Пелехова О.Л. Клініко-імунологічні та магнітно-резонансно-томографіч-
ні співставлення при різних типах перебігу розсіяного склерозу: (14.01.15) / М-во 
охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2004. — 20 с.: іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2004-06605] УДК 616.832-004-036-097-073.7 

687. Петрусевич Т.В. Причини захворювань на дифтерію у щеплених: (14.02.02) / 
Акад. мед. наук України, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В.Громашевсь-
кого. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — [2004-06614] 

 УДК 616.931-084-022.1 
688. Пєєв С.Б. Особливості хірургічного лікування виразкової хвороби шлун-

ка та дванадцятипалої кишки, ускладненої профузною шлунково-кишковою крово-
течею (експериментально-клінічне дослідження): (14.01.03) / М-во охорони здо-
ров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (7 назв). — [2004-06616] УДК 616.33-005.1-039.35-085-089 

689. Шаповалов І.М. Прогнозування і профілактика ішемії товстої кишки при 
реконструктивних операціях на черевній аорті: (14.01.03) / Ін-т невідклад. і відновн. 
хірургії ім. В.К.Гусака АМН України. — Донецьк, 2004. — 21 с., включ. обкл. с.: 
табл. — Бібліогр.:  с. 17 (8 назв). — [2004-04295] УДК 616.345-005.4-089 

690. Шатілло А.В. Немедикаментозні методи в комплексній терапії хворих                         
на епілепсію: (14.01.15) / М-во охорони здоров’я України, Харк. мед. акад. після-
диплом. освіти. — Х., 2004. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
[2004-04301] УДК 616.853-085.8 
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691. Швець А.І. Хірургічна корекція протезного ложа щелеп при протезуван-
ні знімними ортопедичними конструкціями: (14.01.22) / М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2004. — 16 с.: табл. — Бібліогр.:  с. 13 
(6 назв). — [2004-04306] УДК 616.314-77 

692. Шевченко В.К. Обґрунтування застосування в клініці терапевтичної сто-
матології вітчизняного фотополімерного матеріалу "КРОМЛАЙТ-Р" (експеримен-
тально-клінічне дослідження): (14.01.02) / М-во охорони здоров’я України, Укр. 
мед. стоматол. акад. — Полтава, 2004. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). 
— [2004-04309] УДК 616.314-084-039.71 

693. Шевченко М.В. Ендотеліальна дисфункція та порушення периферичної 
гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу: (14.01.11) / Харк. держ. мед. ун-т. 
— Х., 2004. — 18 с. — Бібліогр.:  с. 13—14 (11 назв). — [2004-04310] 

 УДК 616.12-008.331.1:612.13]-07-085.225 
694. Шевчук Н.М. Порівняльне дослідження антимікробної активності і влас-

тивостей нових антисептичних препаратів: (03.00.07) / Ін-т мікробіології та імуно-
логії ім. І.І.Мечникова АМН України. — Х., 2004. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                             
с. 18—20 (10 назв). — [2004-04315] УДК 615.28 

695. Шелестова Л.П. Профілактика акушерських та перинатальних усклад-
нень у юних вагітних з субклінічним гіпотиреозом: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2004. — 20 с.: табл. — Біблі-
огр.:  с. 16—17 (12 назв). — [2004-04317] УДК 618.2/.5-055.25:616.441-008.64]-06-084 

696. Шідловський О.В. Попередження тромбозу після реконструкції атеро-
склеротичної оклюзії стегно-підколінно-гомілкового сегмента: (14.01.03) / М-во 
охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 
2004. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — [2004-04329] 

 УДК 616.147.3-004.6-007.272-089.168 
697. Шобат Л.Б. Морфологія та реактивні зміни мотонейронів спинного моз-

ку в умовах ауто- та алопластики сідничого нерва: (14.02.09) / М-во охорони здо-
ров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2004. — 20 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (9 назв). — [2004-04335] УДК 611.835.016.82.08:616.833-001-089.844 

698. Юзьків М.Я. Експериментальна гостра ішемія-реперфузія міокарда: роль 
системи оксиду азоту: (14.03.04) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця. 
— К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — [2004-04355] 

 УДК 616.127-005.8+612.173 
699. Юрчишена Е.В. Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей з хар-

човою алергією: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. 
— О., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2004-04358] 

 УДК 616.248-053.2 
700. Ярова К.К. Клініко-патогенетична характеристика гломерулонефриту у 

дітей на фоні сучасних методів лікування (клініко-експериментальне дослідження): 
(14.01.10) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — [2004-04377] УДК 616.611-002-036-053.2-07-08 

701. Ященко С.Г. Фізіотерапевтичні методи корекції адаптаційних процесів у 
студентів, що прибувають на навчання в Крим: (13.01.33) / М-во охорони здоров’я Украї-
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ни, Крим. республік. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології ім. І.М.Сєченова. — 
Ялта, 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — [2004-04382] 

 УДК 615.83+612.017]-057.875(477.75) 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ 

На ступінь доктора наук 

702. Гладух Є.В. Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу і тех-
нології таблеток і мазі з поліфенольними сполуками рослин роду вільха: (15.00.01) / 
М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2004. — 38 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—35 (38 назв). — [2004-04774] УДК 615.322.012:[615.453.6+615.454.1 

703. Гудзенко О.П. Наукові основи удосконалення лікарського забезпечення 
пільгових категорій населення промислових регіонів: (15.00.01) / М-во охорони здо-
ров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2004. — 38 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35. 
— [2004-04955] УДК 615.1.014 

На ступінь кандидата наук 

704. Бабінцева Л.Ю. Науково-методичне обґрунтування управління персона-
лом на фармацевтичних промислових підприємствах в умовах інформатизації фар-
мацевтичного ринку: (15.00.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К.,  2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:                             
с. 14 —16 (17 назв). — [2004-04557] УДК 331.108.2:615.1 

705. Білоус С.Б. Розробка складу, технології та біофармацевтичне досліджен-
ня м’яких лікарських засобів місцевої дії: (15.00.01) / М-во охорони здоров’я Украї-
ни, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2004. — 19 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2004-04512] УДК 615.262.015 

706. Геруш О.В. Вплив тіотриазоліну на показники функції нирок та водно-
сольового обміну: (14.03.05) / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. 
— Х., 2004. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). 
— [2004-04771] УДК 615.254.015:612.46.015.3 

707. Паршина Н.І. Організаційно-методичне забезпечення якості лікарських 
засобів на територіальному рівні (на прикладі м. Києва): (15.00.01) / М-во охорони 
здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2004. 
— 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2004-06598] УДК 615.07 

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ 

На ступінь доктора наук 

708. Лясота В.П. Обґрунтування і розробка превентивних заходів для корекції 
природної резистентності організму свиней за умов впливу паратипових факторів: 
(16.00.06) / Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2004. — 42 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (48 назв). — [2004-06033] УДК 636.47.09:612.017:615.37 

На ступінь кандидата наук 

709. Балим Ю.П. Поширення маститів у корів, розробка засобів їх профілак-
тики та терапії з застосуванням йодофорів: (16.00.03) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т 
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експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — [2004-06636] УДК 619:636.2 

710. Вощенко І.Б. Діагностика і профілактика неплідності основних свинома-
ток: (16.00.07) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с.  15—17 
(11 назв). — [2004-04818] УДК 636.09:618.177-07-084:636.2 

711. Гончаренко В.П. Олуланоз свиней у Лісостепу і Поліссі України, удос-
коналення діагностики та заходів боротьби: (16.00.11) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т 
експерим. і клініч. вет. медицини. — Х., 2004. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16                             
(11 назв). — [2004-04928] УДК 636.4.09:616.995.1-07-085](477.4) 

712. Грабчак Ж.Г. Структурно-функціональні особливості кровоносних 
судин і тканинних компонентів центральних органів імуногенезу телят: (16.00.02) / 
Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). —                             
[2004-04938] УДК 636.2.053:611.018.4 

713. Гуфрій С.Д. Гострий післяродовий гнійно-катаральний ендометрит і 
вплив на його перебіг нового препарату на основі декаметоксину: (16.00.07) / Львів. 
нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Ґжицького. — Л., 2004. — 19 с.: іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16  (11 назв). — [2004-04964] УДК 636.2.09:618.14-002-085.28 

714. Данилов О.В. Колібактеріоз перепелів: епізоотологія, лікування, профі-
лактика та заходи боротьби: (16.00.08) / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т експерим. та 
клініч. вет. медицини. — Х., 2004. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
[2004-05112] УДК 636.09:616.98-08:636.591 

715. Ігнатенко Н.А. Патоморфологічні зміни шкіри при демодекозі собак: 
(16.00.02) / Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — [2004-05327] УДК 636.7.09:616.995.42-092 

716. Максимович І.А. Діагностика, патогенез і лікування гепатодистрофії у 
кіз: (16.00.01) / Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2004. —                             
19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2004-06039] 

 УДК 636.39.09:616.36-002.4-07-085 
717. Новіцька О.В. Розробка тест-системи на основі імуноферментного аналі-

зу для визначення антитіл проти вірусу сказу у сироватці крові тварин: (16.00.03) / 
Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.:                             
с. 17—18 (11 назв). — [2004-06357] УДК 636.09:578.82.083 

718. Паска М.З. Фізіологічний стан та продуктивність бугайців за дії солей 
дефіцитних мікроелементів і їх хелатних комплексів з цистеїном: (03.00.13) / Львів. 
нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2004. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (13 назв). — [2004-06602] УДК 636.09:612.015:636.2 

719. Шарварчук Р.І. Рикетсіозний кон’юнктивокератит молодняку великої 
рогатої худоби: (16.00.05) / Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. 
обл.), 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:  с. 15—16 (5 назв). — [2004-04298] 

 УДК 636.09:617.7:579.881.1:636.2.053 
720. Яворська О.В. Ветеринарно-санітарна експертиза м’яса курчат, виробле-

ного при стимуляції їх росту та розвитку: (16.00.09) / Львів. нац. акад. вет. медици-
ни ім. С.З.Гжицького. — Л., 2004. — 21 с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.:                             
с. 16—17 (10 назв). — [2004-04363] УДК 614.31:636.52/.58.033 
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МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

На ступінь кандидата наук 
721. Безугла Р.І. Баянне мистецтво в музичній культурі України (друга поло-

вина ХХ століття).: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2004. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2004-06645] УДК 786.8(477)“19” 

722. Білаш П.М. Балетмейстерське мистецтво і становлення української сценіч-
ної хореографії у контексті розвитку європейської художньої культури 10—30-х років 
ХХ століття.: (17.00.01) / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2004. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2004-04508] УДК 792.8.01(477)“191/193” 

723. Шкоріненко В.О. Народний танець у традиційній і сучасній культурі Ук-
раїни.: (17.00.01) / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2003. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — [2004-04331] УДК 793.31(477) 

724. Шуміліна О.А. Перехідні процеси в українській партесній музиці сере-
дини ХVІІІ століття (за матеріалами київської колекції рукописних пам’яток).: 
(17.00.03) / Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2004. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — [2004-04347] УДК 783.03 

АРХІТЕКТУРА 
На ступінь доктора наук 

725. Бевз М.В. Методологічні основи збереження та регенерації заповідних 
архітектурних комплексів історичних міст (на прикладі Західної України): (18.00.01) / 
Харк. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. — Х., 2004. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30                             
(50 назв) та в підрядк. прим. — [2004-04492] УДК 711.4.025.4(477.8)(091) 

На ступінь кандидата наук 
726. Кобейссі Хуссейн Кассем. Принципи реставрації пам’яток архітектури 

Лівану першої половини ХХ століття: (18.00.01) / М-во культури і мистецтв Украї-
ни, Нац. акад. образотворч. мистецтва і архіт. — К., 2004. — 20, [1] с., включ. обкл. 
с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — [2004-05479] УДК 72.03(569.3)“19” 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
На ступінь доктора наук 

727. Булах І.С. Психологічні основи особистісного зростання підлітків: 
(19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 42 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 35—38. — [2004-04750] УДК 159.923.2+37.015.3 

На ступінь кандидата наук 
728. Алексєєва Т.В. Психологічні фактори та прояви процесу адаптації сту-

дентів до навчання у вищому навчальному закладі: (19.00.01) / Київ. нац. ун-т                             
ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. —                             
[2004-06498] УДК 159.923:378 

729. Афанасьєва Н.Є. Установки статевої взаємодії у кримінальному та нор-
мативному середовищі неповнолітніх: (19.00.06) / М-во внутр. справ України, Нац. 
ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
[2004-06508] УДК 159.922.1:316.62]:343.95 
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730. Бадалова М.В. Формування в майбутніх психологів інтелектуальної го-
товності до розв’язування консультативних задач: (19.00.07) / Ін-т психології                             
ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15                             
(6 назв). — [2004-04561] УДК 159.925 

731. Баранова С.В. Соціально-психологічні механізми формування професій-
ної відповідальності колективних суб’єктів управління: (19.00.05) / Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17                              
(8 назв). — [2004-06638] УДК 316.6 

732. Бацилєва О.В. Особливості ставлення до себе жінок, які перебувають у клімак-
теричному періоді: (19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПМ України. — К., 2004. 
— 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2004-04491] УДК 159.923-055.2-053.87 

733. Бєлоусова Р.В. Індивідуально-типові особливості комунікативної креатив-
ності: (19.00.01) / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). — 
О., 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2004-06653] УДК 159.9 

734. Боднар М.Б. Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоакту-
алізацію студентської молоді: (19.00.05) / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — 
К., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2004-06670] УДК 316.6 

735. Бондаренко І.І. Психологічні умови ефективної професійної адаптації 
психологів-початківців: (19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. 
— К., 2004. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2004-04737] УДК 159.92 

736. Борисюк А.С. Психологічні особливості формування професійних якос-
тей майбутнього медичного психолога: (19.00.07) / Прикарпат. ун-т ім. Василя Сте-
фаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— [2004-06679] УДК 159.9:616-051 

737. Бутузова Л.П. Психологічні особливості особистісних ставлень підлітків 
до небезпеки ураження ВІЛ статевим шляхом: (19.00.07) / Південноукр. держ. пед. 
ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). — О., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18                             
(11 назв). — [2004-04757] УДК 159.922:[616.98:578.828ВІЛ 

738. Ваврик Т.Ю. Психологічна діагностика та корекція схильності до девіантної 
поведінки працівників органів внутрішніх справ України: (19.00.06) / Нац. акад. 
внутр. справ України МВС України. — К., 2004. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). 
— [2004-06509] УДК 159.9:316.624]:343.95 

739. Васильєва Г.В. Динаміка когнітивних розладів при терапії різними анти-
психотичними препаратами (на матеріалі хворих на шизофренію): (19.00.04) / Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). 
— [2004-04779] УДК 616.895.8-085.214.2 

740. Василькова О.І. Динаміка неформального в навчальній групі ПТУ: 
(19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 20 с.: іл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (13 назв). — [2004-04781] УДК 377.1:316.468 

741. Вернік О.Л. Психологічні особливості образу довкілля в свідомості під-
літків: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 20 с.: 
іл, табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2004-04794] УДК 159.922.6 

742. Грись А.М. Психолого-педагогічні умови ефективного використання 
світоглядних діалогів у процесі навчання: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка 
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АПН України. — К, 2004. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). 
— [2004-04945] УДК 159.922.7+37.015.3 

743. Даниленко Т.П. Порушення подружніх стосунків при віддалених наслід-
ках воєнної закритої черепно-мозкової травми у чоловіків та їх психокорекція: 
(19.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 19 с.: табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (7 назв). — [2004-05111] УДК 159.9.019.4:616.831-001.31-085.851 

744. Дідух М.Л. Становлення політичної свідомості молоді в умовах суспіль-
ної нестабільності: (19.00.05) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 
2004. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2004-05132] УДК 316.6 

745. Занюк С.С. Психологічні закономірності керування мотивацією учіння сту-
дентської молоді: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 
20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2004-05309] УДК 159.947.5+37.015.3 

746. Каськов І.В. Організаційно-управлінські аспекти соціально-психологіч-
ної адаптації молодих офіцерів: (19.00.09) / Нац. акад. держ. прикордон. служби Ук-
раїни ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2004. — 18 с., включ. обкл. с. 
— Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2004-05455] УДК 159.9:355.231.3 

747. Кириченко Р.В. Вплив смислової структури тексту на його розуміння студен-
тами: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 20, [1] с., 
включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — [2004-05466] УДК 378.025 

748. Клопота Є.А. Особливості формування "Я-образу" в осіб з вадами зору: 
(19.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:                             
с. 17 (9 назв). — [2004-05477] УДК 159.923.2-056.262 

749. Кондрашихіна О.О. Формування здатності до фасилітаційних впливів у 
майбутніх практичних психологів: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН 
України. — К., 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16  (9 назв). — [2004-05674] 

 УДК 159.922+378.015.3 
750. Котик І.О. Механізми рефлексії у процесі розвитку суб‘єктності людини: 

(19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 20 с.: іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — [2004-05686] УДК 159.955.4 

751. Кулик С.М. Психологічні особливості управління професійною адапта-
цією вчителів: (19.00.05) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 
2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2004-05816] УДК 37.015.3 

752. Летцев В.М. Проблема особистості у психологічній спадщині В.В.Зень-
ковського: (19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2004-06012] УДК 159.923.2 

753. Мамешина О.С. Психологічні умови розвитку екологічної свідомості 
старшокласників у системі позашкільної освіти: (19.00.07) / Ін-т педагогіки і психо-
логії проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2004. — 24, [1] с., включ. обкл. с.: 
табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — [2004-06152] УДК 37.13.77:502/504 

754. Олексієнко С.Б. Психологічні особливості інтерпретації невербальної 
поведінки особистості, яка здійснює протиправну діяльність: (19.00.09) / Нац. акад. 
прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2004. — 17, 
[1] с., включ. обкл. с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2004-06363] УДК 159.922.6 

755. Плотко О.В. Формування у працівників податкової міліції здатності до 
саморегуляції в емоціогенних умовах: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С.Костю-                             
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ка АПН України. — К., 2004. — 17, [1] с. с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 
[2004-06628] УДК 159.923.2:336.225.2 

756. Швед О.М. Вплив комунікативних особливостей студентів на ефектив-
ність навчання у вищому навчальному закладі: (19.00.07) / Прикарпат. ун-т ім. Василя 
Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:  с. 16—17  (10 назв). 
— [2004-04305] УДК 316.454.5:378.03 

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

На ступінь кандидата наук 

757. Колісник Л.О. Соціально-етнічний статус росіян в сучасній Україні (на 
прикладі Південно-Східного регіону): (22.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 
2004. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14  (15 назв). — [2004-05669] УДК 316.347(477) 

758. Мусаві С.К. Формування і функціонування сучасної іранської сім’ї як 
соціального інституту: (22.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 17 с., 
включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — [2004-06192] УДК 316.356.2(55) 

759. Підкуркова І.В. Взаємодія правової культури та правової держави: соціо-
логічний аспект: (22.00.03) / Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 17 с., включ. 
обкл. с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — [2004-06624] УДК 316.334.4 

760. Яковлев А.О. Освіта як чинник розвитку особистості в соціокуль-
турному контексті: (22.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 23 с. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (9 назв). — [2004-04365] УДК 616.477+37.035 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 

На ступінь кандидата наук 

761. Андріяш В.І. Внесок  М.М.Аркаса у розвиток суспільно-політичної думки 
України: (23.00.01) / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 
2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2004-06501] УДК 32-027.21(477)(09) 

762. Буренко Н.М. Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Централь-
ної та Східної Європи: (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 26 с. 
— Бібліогр.: с. 21—22 (8 назв). — [2004-04753] УДК 061.1ЄС+327(477) 

763. Вознюк П.Ф. Консенсус як принцип сучасної демократії: (23.00.01) / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 14 с. — Бібліогр.: с. 12 (5 назв). 
— [2004-06536] УДК 321.7:316.52.2](477) 

764. Грушова А.Т. Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН: 
(23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 23 с., включ. обкл. с. 
— Бібліогр.: с. 20—21  (4 назви). — [2004-04951] УДК 327.7:341.231.14 

765. Капітоненко М.Г. Конфліктогенність постбіполярної системи міжнарод-
них відносин: (23.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 23 с. 
— Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — [2004-05451] УДК 327.56 

766. Ковальова О.І. Політична інтеграція в Латинській Америці: генеза, клю-
чові характеристики, детермінанти кризових тенденцій: (23.00.04) / НАН України, 
Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17                             
(5 назв). — [2004-05484] УДК 327.39(8) 
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767. Кушніренко В.О. Реформування шаріату як основа модернізації ісламсь-
кої держави в контексті теорії конституціоналізму: (23.00.01) / НАН України,                             
Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2004. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 
[2004-05834] УДК 321.6(5-15) 

768. Мазур О.Г. Виборча система: генеза і сучасний політичний процес: 
(23.00.02) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2004. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2004-06036] УДК 324 

769. Мовчан М.П. Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та обо-
ронної політики Франції та ФРН у євроатлантичному просторі у 1991—2003 рр. (за 
матеріалами мас-медіа Франції та ФРН): (23.00.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2004-06184] 

 УДК 341.24:32(44+430)]“1991/2003” 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 

На ступінь доктора наук 

770. Лисенчук Г.А. Теоретико-методичні основи керування підготовкою фут-
болістів: (24.00.01) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2004. — 34 с.: 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—31 (80 назв). — [2004-06017] УДК 796.332.015 

На ступінь кандидата наук 

771. Забора А.В. Формування знань і навичок майбутніх вчителів фізичної 
культури в процесі вивчення дисциплін "Теорія і методика фізичного виховання" і 
"Гімнастика з методикою викладання": (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. 
— Л., 2004. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — [2004-05305] 

 УДК 796.071.4 
772. Мітова О.О. Інтегральна підготовка баскетболістів 17—19 років при 

переході в команди суперліги: (24.00.01) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 
2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2004-06179] УДК 796.323.2 

773. Мятига О.М. Застосування дозованого бігу і дихальних вправ у фізич-
ному вихованні дошкільнят, які часто хворіють на гострі респіраторні захворюван-
ня: (24.00.02) / Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2004. — 20 с.: іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2004-06195] УДК 796.011.3-053.4 

774. Перевозник В.І. Особливості побудови тренувального процесу футболіс-
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
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Карий О.І. 386 
Каськов І.В. 746 
Кацив С.Ш. 182 
Качула С.О. 652 
Каштан С.С. 183 
Кашуба Г.О. 81 
Каяліна С.В. 575 
Кедик І.В. 27 
Килименчук О.О. 184 
Кирилів Б.Я. 267 
Кириченко І.О. 95 
Кириченко О.В. 28 
Кириченко Р.В. 747 
Киця А.Р. 42 
Кіндрацький Б.І. 96 
Кіндюк Б.В. 499 
Кіхтенко І.М. 653 
Кіяновський М.В. 97 
Клевець П.М. 29 
Клименко Д.Б. 387 
Клименко Д.І. 603 
Клименко О.Д. 185 
Климчук О.В. 485 
Клопота Є.А. 748 
Книш Я.М. 654 

Кобейссі Хуссейн  
Кассем 726 
Кобченко К.А. 298 
Коваленко Л.О. 186 
Коваль В.М. 527 
Коваль С.С. 30 
Ковальова О.І. 766 
Ковальська Ю.Г. 388 
Ковальський Р.К. 187 
Ковальчук А.В. 655 
Ковальчук А.Т. 528 
Ковальчук О.В. 8 
Ковиліна В.Г. 576 
Кожушко Г.М. 98 
Козенко О.В. 257 
Козлов С.В. 188 
Козуб Н.М. 389 
Колесник С.І. 390 
Колеснік Я.Ф. 656 
Количева Т.В. 461 
Колишкін О.В. 577 
Колісник Л.О. 757 
Коломієць С.В. 657 
Колюка М.М. 529 
Комар Р.В. 189 
Кондакова С.В. 31 
Кондрашихіна О.О. 749 
Кононенко Н.М. 658 
Кононенко О.Г. 391 
Константінова В.М. 299 
Конта Р.М. 300 
Копчак Б.Л. 190 
Король Б.О. 392 
Король В.І. 191 
Коротєєв М.А. 393 
Корчак Я. (582) 
Косінова В.Г. 659 
Косоверов Ю.Є. 660 
Костовецький О.В. 661 
Котик І.О. 750 
Котлубай В.О. 394 
Котовський В.Й. 192 
Коцай Г.М. 193 
Коцовська Р.Р. 395 
Коченгіна М.В. 578 
Кошкін Д.Л. 194 
Кравчук І.С. 396 

Кравчуновська Т.С. 195 
Крадінова О.О. 604 
Крамар В.Г. 196 
Красічков О.О. 197 
Краснікова О.В. 530 
Краснова С.П. 662 
Красовська О.В. 397 
Красюк О.С. 301 
Крахмальов П.С. 663 
Кривенда С.П. 198 
Кроленко А.В. 398 
Кропивко В.С. 399 
Кротова Т.Ф. 579 
Крук М.З. 580 
Крушельницька Т.П. 781 
Кубайчук О.О. 32 
Кудін В.В. 199 
Кудлай А.В. 400 
Кузема П.О. 43 
Кузенко Т.Б. 401 
Кузів О.І. 664 
Кузнецова Л.В. 402 
Кукуй К.А. 200 
Кулик С.М. 751 
Куліш М. (495) 
Куліш П. (485) 
Кульчицька Н.Є. 403 
Кунець В.П. 9 
Курєннов С.С. 201 
Курченко О.О. 486 
Кусяк М.М. 404 
Куторжевська Л.І. 581 
Кухар О.В. 405 
Кухарець С.М. 202 
Кухта В.С. 665 
Куц П.В. 666 
Куцак Р.С. 203 
Куций І.П. 302 
Куций О.А. 531 
Куцька О.М. 303 
Кучера Я.Й. 204 
Кушнір В.М. 582 
Кушнір І.М. 268 
Кушніренко В.О. 767 
Лаврентьєв О.О. 10 
Лавриненко К.А. 205 
Лазарєв М.І. 555 
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Лазарюк В.В. 206 
Лазутін Г.І. 406 
Лайко Г.П. 407 
Ламарі Абдессалем Бен 
Атрі 207 
Лапкін О.І. 99 
Лапчук Б.Ю. 408 
Левадна Л.Й. 409 
Левицький М. (487) 
Левченко Н.М. 410 
Легеза В.П. 100 
Леонова Ю.О. 411 
Лепех С.М. 532 
Летцев В.М. 752 
Лещій Н.П. 583 
Лизанець А.Г. 412 
Линьов К.О. 782 
Лисаківський О.М. 208 
Лисенчук Г.А. 770 
Литовченко І.В. 413 
Лівінський А.І. 269 
Ліпницька І.М. 487 
Лісецький В.О. 209 
Лісняк Н.І. 488 
Літвінов Д.В. 270 
Ложачевська О.М. 319 
Лозинський М.В. 304 
Лоскутова Т.В. 210 
Лука О.Ф. 414 
Лукашова Л.В. 415 
Луцишин Я.Б. 667 
Луцький М.Г. 211 
Лучко О.М. 584 
Ляліна Н.П. 212 
Лясота В.П. 708 
Магда О.В. 33 
Мазінов Ахтем Сеїт- 
Аметович 489 
Мазур О.Г. 768 
Мазуренко С.В. 533 
Макаров В.Б. 668 
Максимович І.А. 716 
Малафєєв Є.Є. 213 
Маломуж Т.В. 214 
Малюга Л.В. 534 
Мамешина О.С. 753 
Марцинковська В.В. 669 

Марченко Т.В. 416 
Масловський Б.Г. 215 
Матвійчук О.Є. 585 
Материнський П.В. 271 
Матюхіна Ю.В. 490 
Мацкевич В.В. 272 
Мацюк В.Я. 535 
Мегедь В.П. 783 
Медиковський М.О. 101 
Мельник В.А. 216 
Мельник О.М. 536 
Мержеєвський Д.А. 34 
Мех О.В. 491 
Мєшков С.М. 217 
Миколайчук М.М. 784 
Милхим Мургаф 218 
Мироненко М.А. 219 
Мирфайзиєв О.М. 220 
Мисака Г.В. 417 
Михайленко О.Ф. 418 
Мікуленко О.В. 44 
Міненко В.Л. 785 
Мінорова А.В. 221 
Місків В.З. 222 
Мітова О.О. 772 
Мітченко А.О. 223 
Міхеєва О.Г. 537 
Міца О.В. 224 
Мішковець Н.М. 419 
Мовчан М.П. 769 
Мокляк А.В. 502 
Молдован В.Г. 273 
Моріак Ф. (471) 
Москаленко М.В. 670 
Москвіна А.О. 420 
Мосюкова Н.Г. 305 
Мохамед Хассон Салем 
Хассон 671 
Мусаві Сеєд  
Камаледдін 758 
Мухін В.В. 225 
Мушак А.Я. 226 
Мятига О.М. 773 
Навроцька Н.А. 421 
Нагірний М.З. 306 
Нагорний П.Д. 227 
Назаров О.В. 228 

Настіна О.М. 672 
Науменко В.О. 673-74 
Недбайло О.М. 229 
Некрасов П.О. 230 
Непорада К.С. 605 
Нестерович В.В. 231 
Нетлюх А.М. 675 
Нетудихата К.Л. 422 
Нємець Л.М. 500 
Никифоров Ю.В. 676 
Нікітіна Л.О. 538 
Ніконов Д.В. 232 
Новак-Каляєва Л.М. 307 
Новіцька О.В. 717 
Новодворська В.В. 423 
Нурзад І.Л. 539 
Овчаров С.В. 233 
Оксень Є.І. 102 
Оксимець В.М. 677 
Олексієнко С.Б. 754 
Олійник Г.Ю. 424 
Олійник С.А. 50 
Оліфіров О.В. 320 
Ольховський Є.Б. 540 
Омар Масалам Т.Аль- 
Бадарат 274 
Оніщенко ТЄ. 678 
Онопрієнко І.М. 425 
Опалов О.А. 426 
Опанасенко В.В. 679 
Орел Л.В. 258 
Орлов В.Ф. 556 
Орловський М.О. 680 
Осадчий С.О. 427 
Осмоловська О.Ю. 308 
Островська О.А. 428 
Осуховська О.С. 681 
Отрешко В.С. 586 
Охрімовський О.В. 429 
Павелків О.М. 587 
Павлов Д.М. 541 
Павлова В.В. 430 
Павловська О.Д. 431 
Паливода К.В. 432 
Панкєєв С.П. 275 
Панков В.А. 321 
Пантелеймонов А.А. 234 
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Пантьо В.І. 682 
Панфілова Т.О. 309 
Папінко В.З. 433 
Паранчук Р.Я. 235 
Парасочкіна В.В. 683 
Парій В.Б. 684 
Парпан Т.В. 68 
Парсяк В.Н. 322 
Парунян Л.М. 685 
Паршина Н.І. 707 
Пасічна О.О. 69 
Паска М.З. 718 
Пашко Є.О. 434 
Пащенко О.О. 542 
Пелехова О.Л. 686 
Перевозник В.І. 774 
Перепльотчикова С.Є. 492 
Переход С.О. 462 
Петраш В.Д. 103 
Петрик О.А. 323 
Петриченко Л.Ю. 435 
Петрова Р.В. 236 
Петроє О.М. 786 
Петрусевич Т.В. 687 
Петрушенко Ю.М. 436 
Пєєв С.Б. 688 
Пилипенко О.В. 237 
Пильнова В.П. 437 
Пильтяй О.В. 438 
Пилягіна Г.Я. 606 
Підгайна О.О. 787 
Підгорбунський М.А. 310 
Підгорна О.В. 70 
Підкуркова І.В. 759 
Підпалий А.В. 493 
Піковська О.В. 276 
Піратовський Г.Л. 439 
Плотко О.В. 755 
Поворознюк Р.В. 494 
Погорєлова З.О. 543 
Погребна В.Л. 464 
Руссо Ж.-Ж. (455) 
Свидницький А. (481) 
Сковорода Г.С. (455) 
Циманек Я. 238 
Шаповалов В.В. 37 

Шаповалов І.М. 689 
Шапошніков М.Ю. 440 
Шаран А.В. 239 
Шарварчук Р.І. 719 
Шаргородська А.Ф. 495 
Шарохіна С.В. 441 
Шатілло А.В. 690 
Шашенко С.Ю. 588 
Швабюк В.В. 240 
Швачка Г.О. 544 
Швед О.М. 756 
Швець А.І. 691 
Шебанов О.Г. 241 
Шевченко В.В. 242 
Шевченко В.К. 692 
Шевченко М.В. 442, 693 
Шевченко О.В. 71 
Шевченко О.І. 243 
Шевченко Т.Г. 244 
Шевчук Н.М. 694 
Шеламова І.Д. 443 
Шелестова Л.П. 695 
Шелудько Ю.В. 72 
Шемета Ю.М. 311 
Шепель І.В. 444 
Шепіцен А.О. 445 
Шестаков С.В. 545 
Шестерова Л.Є. 775 
Шилович Т.Б. 245 
Шинкаренко А.В. 446 
Ширак Ж. (479) 
Широка Т.І. 45 
Шишкіна Н.О. 589 
Шишко В.В. 546 
Шідловський О.В. 696 
Школа С.М. 547 
Шкоріненко В.О. 723 
Шликов В.В. 246 
Шликов М.Ю. 247 
Шмельов І.С. (483) 
Шмирова О.В. 590 
Шобат Л.Б. 697 
Шопіна І.М. 548 
Шпак О.Г. 447 
Шпак Т.В. 776 
Штефан Н.В. 248 

Штонда О.А. 249 
Шуаібов О.К. 11 
Шулінок І.Е. 35 
Шульга А.М. 549 
Шульга Г.Ю. 448 
Шульга Н.М. 250 
Шуляк С.А. 251 
Шумило Н.М. 465 
Шуміліна О.А. 724 
Шутка С.Є. 449 
Шуфрич Н.І. 450 
Шушківська Н.І. 277 
Шушляков О.В. 104 
Щедролосєв О.В. 105 
Щербакова Т.О. 73 
Щербина Ю.В. 591 
Югов А.М. 106 
Юзьків М.Я. 698 
Юрик Ю.З. 312 
Юрченко М.Є. 36 
Юрчишена Е.В. 699 
Юхименко Л.І. 74 
Юхимюк О.М. 550 
Ющенко Л.П. 278 
Яворовський П.П. 279 
Яворська О.В. 720 
Яковлев А.О. 760 
Якубовські Марек 
 Антоні 557 
Якшібаєва Ю.Р. 75 
Ямелинець Т.С. 503 
Ямкова О.О. 551 
Ямненко Т.М. 552 
Янакаєв В.А. 252 
Янковська Л.В. 504 
Яновський В.В. 253 
Яновський Ю. (495) 
Яременко М.А. 254 
Яременко О.О. 592 
Ярова К.К. 700 
Ярова Н.В. 451 
Ясунік С.М. 255 
Яценко О.В. 12 
Ященко А.М. 607 
Ященко С.Г. 701 



ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Автономна Республіка Крим 
АПК 442 
курортологія 701 
плодівництво 442 
право 544 

Азовське море 
біоценологія 55 

Америка 
мовознав. 494 

Англія 
мовознав. 466, 470 

Балканський піво-в 
міжнар. відносини 282 

Буковина 
рейк. дороги 294 

Галичина 
іст. наука 302 
історія 304 

Греція 
історія 295 

Дніпровсько-Донецька западина 
родовища корис. копалин 78 

Донбас 
ґрунтознавство 260 

Донецька обл. 
геологія 79 
гігієна 630 

Європа 
економіка 340 
міжнар. фінанси 408 
політика 762 
худож. культура 722 

Закарпатська обл. 
праця 412 
фінанси 384 

Закарпаття 
історія 296 

Західна Україна 
архіт. 725 
самоврядування 550 

Західне Поділля 
мовознав. 488 

Західний Лісостеп України 
ґрунтознавство 503 
захист рослин 273 

Іспанія 
мовознав. 486 

Італія 

мовознав. 486 
Київ 
доп. іст. науки 286 
інвестиції 371 
фармакологія 707 

Кримсько-Кавказький регіон 
геоморфологія 496 

Латинська Америка 
міжнар. відносини 766 

Ліван 
архіт. 726 

Лівобережна Україна 
товариства 285 

Лісостеп України 
агротехніка 263 
ботаніка 58 
кормові рослини 265 

Луганщина 
історія 281 

Львів 
держ. адм. упр. 779 

Передкарпаття 
ботаніка 68 
родовища корис. копалин 80 

Південна Україна 
джерелознавство 299 

Північний Лісостеп України 
захист рослин 278 

Північний Степ України 
ґрунтознавство 276 

Польща 
праця 365 
самоврядування 550 

Правобережна Україна 
історія 291 

Придніпров'я 
флора 65 

Причорномор'я 
с.-г. вир-во 389 

Рафалівське рудовище 
мінералогія 77 

Рівненська обл. 
АПК 348 

Росія 
літературознавство 464, 484 
правоохорон. органи 519 
філос. 462 

Сербія 
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літературознавство 472 
Сирія 
економіка 218 

Східна Галичина 
церква 293 

Східний Лісостеп України 
ботаніка 62 

США 
ін-т президенства 518 

Тернопільська обл. 
географія 504 

Трускавець 
курортологія 593 

Угорщина 
аграр. вир-во 450 
міжнар. відносини 287 

Україна 
АПК 332 
аудит 323 
банк. справа 435 
бізнес 350 
бухгалтерія 355 
військ. історія 280 
вод. госп-во 90 
вод. транспорт 451 
держ. адм. упр. 778, 780-81, 787 
держ. прикордон. служба 783 
джерелознавство 288 
екон. географія 500 
екон. політика 426, 433, 447 
економіка 405 
жінка і сусп-во 298 
законодавство 543 
засоби мас. інформації 441 
захист будівель 247 
злочинність 507 
ін-т президентства 518 
історія 289, 292, 295, 300, 308, 312 
культура 297, 310 
літературознавство 465, 473, 481, 493, 495 
міграція 283 
міжнар. відносини 287 
міжнар. право 537 
міжнар. торгівля 414 
мовознав. 467, 469, 475, 494 
музика 721, 724 
орг. вир-ва 333, 367, 378 
освіта 554, 563, 567, 580, 584 
палеографія 498 

парламент 305 
підприємництво 437 
повітр. транспорт 359 
політ. партії 309 
право 513-14, 521-22, 525-26, 533, 539, 547 
правоохорон. органи 519 
працевлаштування 313 
праця 365 
приватиз. 329 
психологія 738 
ринок 432 
рільництво 262 
самоврядування 491 
світ. госп-во 434 
соціол. 757 
страхування 416, 524 
судовий устрій 509, 527, 548 
тваринництво 711 
телевіз. рекл. 330 
туризм 502 
філос. 460, 462 
фінанси 403, 432 
фольклор 460, 478 
харч. пром-сть 446 
хореогр. 722-23 
цукр. вир-во 317 

Українські Карпати 
гідрологія 499 

УРСР 
історія 284 

Франція 
культура 297 
політика 769 

ФРН 
політика 769 

Хорватія 
історія 306 

Центральний Лісостеп України 
городництво 271 
захист рослин 277 

Чехія 
внутр. політика 307 

Чорне море 
геоморфологія 501 

Чорнобиль 
клініч. медицина 672, 681 

Югославія 
психологія 303
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