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ПЕРЕДМОВА 

"Літопис авторефератів дисертацій" — державний бібліографічний покажчик, 
призначений для поточного інформування про автореферати дисертацій, що захи-
щаються в наукових і вищих навчальних закладах України на здобуття вчених ступенів 
доктора та кандидата наук. 

"Літопис авторефератів дисертацій" виходить щоквартально і відображає авторе-
ферати дисертацій незалежно від їхнього обсягу, тиражу та способу друку. 

Бібліографічний запис уміщує: 
— порядковий номер запису; 
— заголовок бібліографічного запису; 
— бібліографічний опис; 
— номер державної реєстрації, за яким видання зареєстровано в Книжковій 

палаті України (подано в прямих дужках після бібліографічного опису); 
— індекс Універсальної десяткової класифікації (розташовано в правому ниж-

ньому кутку бібліографічного запису). 
Літопис укладається згідно з ГОСТ 7.61—90 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библиографические 
указатели. 

Бібліографічний опис здійснюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стан-
дартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліо-
графічний опис : загальні вимоги та правила складання. 

Слова та словосполучення скорочуються згідно з ДСТУ 3582—97 Скорочення слів в 
українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила, ГОСТ 7.12—93 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-
графическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила, 
ГОСТ 7.11—78 Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в 
библиографическом описании. 

Бібліографічні записи групуються відповідно до таблиць "Розташування бібліо-
графічних записів у державних бібліографічних покажчиках на основі Універсальної 
десяткової класифікації", 3-тє видання, перероблене та доповнене (Київ, 2005 р.). У 
середині кожного розділу записи розміщено за рубриками: "На ступінь доктора наук" і 
"На ступінь кандидата наук", а всередині рубрик — за алфавітом прізвищ авторів. 

У кожному номері літопису подано допоміжні покажчики: іменний та географічний. 
В іменному покажчику вміщено прізвища авторів, а також осіб, котрим присвячено 

автореферати (персоналії). Автори з однаковими прізвищами та ініціалами об’єднано в 
одній рубриці. Номери, віднесені до персоналій, подано в круглих дужках. 

В географічний покажчик включено найменування географічних об’єктів, розгля-
нутих у авторефератах дисертацій. 

Нумерація в "Літописі авторефератів дисертацій" суцільна впродовж року. На 
титульному аркуші в круглих дужках зазначено номери бібліографічних записів даного 
випуску. 

"Літопис авторефератів дисертацій" — довідково-бібліографічне видання, призна-
чене бібліотекарям, бібліографам, науковцям, які підвищують свій професійний рівень і 
цікавляться новими ідеями та напрямами в науці. 
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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

1. Гороховатська О. Я. Формування школи академіка М. М. Амосова та її внесок у 
становлення біологічної та медичної кібернетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Гороховатська Ольга Ярославівна ; 
НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — К., 
2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 110 пр. — [2007-3839 А] УДК 001.89:57.089](091) 

2. Примак О. І. Історія становлення та розвитку наукових основ автоматизації техно-
логічних процесів у птахівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Примак Олена Іванівна ; Укр. акад. аграр. наук, 
Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — 
[2007-3959 А] УДК 001:[631.17:636.5/.6](091) 

004 Інформаційні технології. Комп’ютерна наука і технологія. Інтернет 

На ступінь доктора 

3. Міхаль О. П. Обчислювальні методи, засоби та реалізація локально-паралельної 
обробки нечіткої інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.13.13 "Обчислюв. машини, системи та мережі" / Міхаль Олег Пилипович ; Харків. 
нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (45 назв). — 
100 пр. — [2007-4257 А] УДК 004.31 

4. Поморова О. В. Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагносту-
вання комп’ютерних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.13 
"Обчисл. машини, системи та мережі" / Поморова Оксана Вікторівна ; Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка", [Хмельниц. нац. ун-т]. — Львів, 2007. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.:  
с. 28—30 (34 назви). — 100 пр. — [2007-3547 А] УДК 004.896 

5. Чалий С. Ф. Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи і техно-
логії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. 
системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Чалий Сергій Федорович ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки. — Х., 2007. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (32 назв). — 100 пр. — 
[2007-4193 А] УДК 004.85 

На ступінь кандидата 

6. Абабне О. А. Підвищення ефективності захисту інформації в комп’ютерних систе-
мах на основі використання стохастичних параметрів їх роботи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 "Обчисл. машини, системи та мережі" / Абабне 
Оксана Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3604 А] УДК 004.056.5 

7. Ахмад Фуад Хамада Бадер. Методи оптимізації пристроїв керування з гетероген-
ною структурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 
"Обчислюв. машини, системи та мережі" / Ахмад Фуад Хамада Бадер ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). 
— 100 пр. — [2007-3451  А] УДК 004.4 

8. Білобров С. В. Автоматизована система обробки аудіовізуальних матеріалів для за-
хисту від несанкціонованого використовування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / 
Білобров Сергій Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-3815 А] УДК 004.942 

9. Білощицький А. О. Методи та моделі комплексного інформаційно-освітнього сере-
довища в умовах розвитку вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Білощицький Андрій Олександро-
вич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2007-3458 А] УДК 004:378.1 

10. Войтенко О. С. Когнітивні моделі та інформаційні технології управління проекта-
ми та програмами (на прикладі програми супроводу судових справ органів Державної подат-
кової служби України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 
"Упр. проектами та прогр." / Войтенко Олександр Степанович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архі-
тектури. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3468 А] 

 УДК 004.4:34](477) 
11. Говорущенко Т. О. Підвищення достовірності процесу тестування програмних 

продуктів на основі нейромережних інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. 
технології" / Говорущенко Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Хмель-
ниц. нац. ун-т]. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (23 назви). — Б.т. — 
[2007-3640 А] УДК 004.891.3:004.3 

12. Головко О. В. Автоматизоване робоче місце геолога моніторингу підземних за-
лізорудних свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Головко Олександр Вік-
торович ; Дніпропетр. нац. ун-т, [Криворіз. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4296 А] УДК 004.4:550.832 

13. Даревич Р. Р. Автоматизована метапошукова система на основі адаптивної онто-
логії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. 
системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Даревич Романа Романівна ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка]. — Львів, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2007-3647 А] УДК 004.78:025.4.036+004.91 

14. Карпін О. О. Реконструкція поверхонь в просторі за невпорядкованими даними 
аерозображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 
"Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Карпін Олександр Олександрович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). 
— 100 пр. — [2007-4099 А] УДК 004.932 

15. Ляшкевич В. Я. Текстологічно-нейромережний метод та засоби пошуку діагнос-
тичної інформації для тестування комп’ютерних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 "Обчисл. машини, системи та мережі" / Ляшкевич 
Василь Яремович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2007. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3240 A] УДК 004.78:025.4.036 

16. Мартиненко Т. В. Інструментальні засоби обробки зображень гістологічних зрізів 
на основі еволюційних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. і прогрес. інформ. технології" / Мартиненко 
Тетяна Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4135 А] УДК 004.932.048 

17. Мартинюк О. М. Мережні моделі і методи побудови функціональних тестів апа-
ратно-програмних засобів у складі автоматизованих систем управління : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. і прогрес. 
інформ. технології" / Мартинюк Олександр Миколайович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 
2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3251 А] УДК 004.052.42 

18. Мафута Тедді Фортюне Армень. Моделі керування доступом в комп’ютерних ме-
режах корпоративних інформаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Мафута Тедді Фортюне 
Армень ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2007-3718 А] УДК 004.4:621.39 

19. Мацуга О. М. Інформаційна технологія обробки неоднорідних медичних даних 
для підтримки прийняття рішень під час діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. техно-
логії" / Мацуга Ольга Миколаївна ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2007-3257 А] УДК 004.421:616-07 

20. Мухамед Ель-Амін Бабікер Мухамед. Метод і засоби конструювання трафика в 
мобільних комп’ютерних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.13 "Обчисл. машини, системи та мережі" / Мухамед Ель-Амін Бабікер Мухамед ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13  
(8 назв). — 100 пр. — [2007-3933 А] УДК 004.7 

21. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в 
системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. 
інформ. технології" / Нгуен Ші Данг ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — К., 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 130 пр. — [2007-3279 А] УДК 004.94 

22. Неофітна Т. М. Категорні моделі і методи поповнення ієрархічних баз знань 
предметних областей автоматизованих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. і прогрес. інформ. технології" / 
Неофітна Тетяна Михайлівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4144 А] УДК 004.4 

23. Оксюк О. О. Оптимізація розкладу передачі пакетів потокового відео по мережі з 
втратами даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 
"Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Оксюк Олег Олександрович ; 
НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3291 А] ДК 004.4 

24. Олещук О. В. Аналітичні та інформаційні моделі і методи ідентифікації рухомих 
об’єктів для систем управління вантажопотоками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / 
Олещук Олег Владиславович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3736 А] УДК 004.932:656.223 

25. Перевертун І. М. Інформаційні технології комплексного організаційно-
технологічного моделювання проектно-орієнтованих виробництв (на прикладі серійного 
будівництва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 
"Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Перевертун Ігор Михайлович ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 18—19 (14 назв). — 130. — [2007-3949 А] УДК 004.4:624 

26. Пітух І. Р. Методи організації руху даних в розподілених комп’ютерних системах 
на основі матричних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.13 "Обчисл. машини, системи та мережі" / Пітух Ігор Романович ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Тернопіль, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4155 А] УДК 004.4:621.865 

27. Попов Ю. В. Організація обчислювальної мережі для розподіленого логічного 
моделювання цифрових систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.13 "Обчисл. машини, системи та мережі" / Попов Юрій Васильович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3958 А] УДК 004.7 

28. Пригожев О. С. Моделі, методи та засоби управління навчанням користувача 
роботі в автоматизованій інформаційній системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / 
Пригожев Олександр Сергійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3326 А] УДК 004.588 

29. Раєвський М. В. Методи та пристрої для діагностики дефектів біморфних 
п’єзоелектричних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.05 "Елементи та пристрої обчисл. техніки та систем керування" / Раєвський Микола 
Володимирович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2007-3552 А] УДК 004.891.3 

30. Савченко А. С. Вибір параметрів комутаційного обладнання на підставі аналізу трафіку 
обчислювальних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. техн. наук : [спец.] 05.13.13 
"Обчисл. машини, системи та мережі" / Савченко Аліна Станіславівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3968 А] УДК 004.7 

31. Самі Хейреддін. Структурна організація пристроїв порівняння зображень для 
оптоелектронних паралельних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.05 "Елементи та пристрої обчислюв. техніки та систем керування" / Самі 
Хейреддін ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—
17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3566 А] УДК 004.932 

32. Синегуб М. І. Методи структурного синтезу базових арифметичних функ-
ціональних пристроїв з підвищеною швидкодією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Елементи та пристрої обчисл. техніки та систем керування" 
/ Синегуб Микола Іванович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2007-3349 А] УДК 004.315 

33. Синельніков О. О. Високопродуктивні спеціалізовані обчислювані структури для 
обробки даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. техн. наук : [спец.] 05.13.13 
"Обчисл. машини, системи та мережі" / Синельніков Олексій Олексійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 
2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2007-3970 А] УДК 004.3 

34. Теличко Г. О. Автоматизована система обробки інформації для підтримки 
прийняття рішення добору і розподілу персоналу підприємства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступення канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. 
інформ. технології" / Теличко Ганна Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2007-3980 А] УДК 004.4 

35. Топал О. М. Модель та метод автоматизованої підтримки прийняття технологічних 
рішень в агрегатно- складальному виробництві авіабудівного підприємства : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступення канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. 
технології" / Топал Олексанра Миколаївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2007-3984 А] УДК 004.891:629.735.33 

36. Уаді Гарбі. Моделі та методи апаратного моделювання цифрових систем на крис-
талах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.13 "Обчислюв. 
машини, системи та мережі" / Уаді Гарбі ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2007-4283 А] УДК 004:519.7 

37. Ушкаренко О. О. Оптимізація інформаційних потоків системи керування 
електроенергетикою сухогрузу з потужністю електростанції до 2000 кВт : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація технол. процесів" / 
Ушкаренко Олександр Олегович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — 
Херсон, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. 
— [2007-3385 А] УДК 004.4 

38. Фаллагі Алі. Методи і засоби формування спеціалізованих псевдовипадкових 
керованих двійкових послідовностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.05 "Елементи та пристрої обчисл. техніки та систем керування" / Фаллагі 
Алі ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 , [1] с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3789 А] УДК 004.4 
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39. Флейтман Д. В. Методи та засоби забезпечення живучості інформаційних систем : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. 
системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Флейтман Дмитро Валерійович ; НАН Украї-
ни, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Ін-т пробл. реєстрації інформації]. 
— К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2007-3992 А] УДК 004 

40. Хабіс А. А. Зідат. Методи діагностики комп’ютерних систем та мереж з викорис-
товуванням експертних систем реального часу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.13 "Обчислюв. машини, системи та мережі" / Хабіс А. А. Зідат ; Харків. 
нац. ун-т радіелектрон. — Х., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2007-4354 А] УДК 004.7:519.713 

41. Харьков О. М. Швидкодіючі високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою 
надлишковістю, що самокалібруються : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.05 "Елементи та пристрої обчисл. техніки та систем керування" / Харьков 
Олексій Михайлович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3793 А] УДК 004.33 

42. Хассан Ктейман. Моделі та методи апаратного моделювання несправностей циф-
рових систем на кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.13 "Обчислюв. машини, системи та мережі" / Хассан Ктейман ; Харків. нац. ун-т радіо-
електрон. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2007-4355 А]
 УДК 004.67:519.713 

43. Шевчук Б. М. Ефективні методи та алгоритми оперативної багатофункціональної 
обробки інформації в комп’ютерних мережах тривалого моніторингу станів об’єктів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. 
методи" / Шевчук Богдан Михайлович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 
2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3427 А] УДК 004.421 

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація 

На ступінь доктора 

44. Криворучко О. М. Менеджмент якості на підприємствах автомобільного тран-
спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. підприємствами" / Криворучко Оксана Миколаївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., 
[Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2007. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 
100 пр. — [2007-3701 А] УДК 005.336.3:656.13 

45. Хрущ Н. А. Сучасні стратегії та технології управління інвестиційною діяльністю компанії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Хрущ Ніла Анатоліївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2007. — 
35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—32 (64 назви). — 100 пр. — [2007-3403 А] УДК 005.93 

46. Шахов А. В. Проектно-орієнтоване управління життєвим циклом ремонтоздатних 
технічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 
"Упр. проектами і прогр." / Шахов Анатолій Валентинович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 
2007. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (24 назв). — 100 пр. — [2007-3423 А] УДК 005.8 

На ступінь кандидата 

47. Алєйніков А. А. Використання бюрократичних інструментів в адміністративному 
управлінні підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Алєйніков Анатолій Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-
димира Даля. — Луганськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2007-4044 А] УДК 005.3 

48. Баранець Г. В. Управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства на 
основі логістичного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Баранець Ганна Валеріївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — До-
нецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-3810 А] УДК 005.51:658.153 
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49. Баранцева С. М. Стратегічне управління прибутком торговельного підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Баранцева Світлана Михайлівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михай-
ла Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16  
(27 назв). — 100 пр. — [2007-4048 А] УДК 005.21:658.155 

50. Босак А. О. Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в управлінні машино-
будівними підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Босак Андрій Остапович ; Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка". — Львів, 2007. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — 
[2007-4060 А] УДК 005:621 

51. Голіков І. В. Управління інвестиційними проектами виробництва в умовах невиз-
наченості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. 
проектами та програмами" / Голіков Іван Володимирович ; Нац. ун-т кораблебудування  
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(11 назв). — 120 пр. — [2007-4294 А] УДК 005.8 

52. Головахіна Л. М. Математичні моделі та інструментальні засоби планування і 
управління відновленням працездатності організаційних систем : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. 
технології" / Головахіна Лариса Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4295 А] УДК 005.12 

53. Загорулькін О. М. Формування інноваційної стратегії сталого розвитку підприєм-
ства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. підприємствами" / Загорулькін Олександр Миколайович ; Полтав. ун-т спожив. Коопе-
рації України. — Полтава, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2007-3669 А] УДК 005.7 

54. Кирчата І. М. Оцінка конкурентного потенціалу в системі управління конкурен-
тоспроможністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кирчата Ірина Миколаївна ; Приазов. держ. техн. 
ун-т, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т). — Маріуполь, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4101 А] УДК 005.332.4 

55. Колос І. В. Вартісно-орієнтоване управління підприємством (на прикладі під-
приємств легкої промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Колос Ірина Василівна ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(18 назв). — 150 пр. — [2007-4108 А] УДК 005.8 

56. Лисак Н. М. Механізми фінансового менеджменту підприємства водопровідно-
каналізаційного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лисак Наталія Макарівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-4128 А] УДК 005.915:696.1 

57. Миронова О. М. Поведінковий підхід до антикризового менеджменту персоналу 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка і упр. п-вами" / Миронова Ольга Михайлівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2007. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-3928 А] УДК 005:334.716 

58. Осадца З. І. Економічна оцінка мотивації трудової діяльності на підприємствах в 
сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Осадца Зоряна Ігорівна ; НАН 
України, Ін-т регіон. дослідж., [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2007. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — Б. т. — [2007-3297 А] УДК 005.32:331.101.3 

59. Фоломкіна І. С. Маркетингове управління реалізацією стратегічного набору 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. підприємствами" / Фоломкіна Інна Сергіївна ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 150 пр. — [2007-4008 А] УДК 005.21:339.138 
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60. Храпкіна В. В. Синтез системи оперативного управління дебіторською заборгова-
ністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Храпкіна Валентина Валентинівна ; Донец. нац. ун-т. — До-
нецьк, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3590 А] УДК 005.92 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 

61. Величко О. М. Оптимізація багаторівневої системи стандартизації національного 
рівня в галузі метрології (теорія та практика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація та сертифікація" / Величко Олег Миколайович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—40 (54 назви). 
— 100 пр. — [2007-3625 А] УДК 006.354:389 

62. Хімічева Г. І. Наукові основи проектування інтегрованих систем управління якістю 
продукції (послуг) на базі міжнародних стандартів : автореф. дис. на здобуття наук. ступення 
д-ра техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація і сертифікація" / Хімічева Ганна Іванівна ; 
Київ. нац. ун-т технол. та дизайну. — К., 2007. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35  
(48 назв). — 100 пр. — [2007-3997 А] УДК 006.015.5 

На ступінь кандидата 
63. Гордієнко Т. Б. Дослідження нормативно-методологічних засад впровадження методик 

оцінки та верифікації викидів парникових газів (на прикладі транспортного сектору) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: [спец.] 05.01.02 "Стандартизація та сертифікація" / 
Гордієнко Тетяна Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — [2007-4076 А] УДК 006.44:[625.1:504.7] 

64. Неєжмаков П. І. Методи та засоби метрологічного забезпечення вимірювань довжини 
на геодинамічних полігонах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.11.15 "Метрологія та метрол. забезп." / Неєжмаков Павло Іванович ; Нац. наук. центр "Ін-т 
метрології". — Х., 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (29 назв). — 100 пр. — [2007-
3730 А] УДК 006.915.1:528.517 

65. Пархоменко Н. О. Розробка оцінки якості навчального процесу в вищому навча-
льному закладі методом науково-технічного прогнозування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація і сертифікація" / Пархоменко На-
талія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назви). — 100 пр. — [2007-3947 А] УДК 006.83:378.14 

66. Рудик Ю. І. Удосконалення нормативної бази для забезпечення якості електро-
мереж низької напруги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.01.02 "Стандартизація та сертифікація" / Рудик Юрій Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка". — Львів, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3559 А] 

 УДК 006.1:621.311.028.2 
67. Скляров В. В. Методи та засоби забезпечення єдності вимірювань об’ємної активності 

радону-222 в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.15 
"Метрологія та метрол. забезпечення" / Скляров Володимир Васильович ; Держ. ком. України з 
питань техн. регулювання та споживч. політики, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". — Х., 2007. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3776 А] УДК 006.9:539.1.074.2 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 
68. Кунанець Н. Е. Наукові бібліотеки Львова: становлення, комплектування, форму-

вання фондів і колекцій (кінець ХVIII — 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.08 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Кунанець 
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Наталія Едуардівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2007. — 23 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4123 А] УДК 027.021(477.83-25) 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 
69. Кошак К. О. Українські телепрограми для дітей та юнацтва: концептуальні засади : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.08 "Журналістика" / Кошак 
Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2007. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3504 А] УДК 070:791.9.097]-053.2(477) 

70. Юричко А. В. Інформаційні маніпуляції у повідомленнях світової періодичної пре-
си в контексті інформаційної безпеки України: стан та шляхи протидії : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук: [спец.] 10.01.08 "Журналістика" / Юричко Андрій Ва-
сильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2007. — 19 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4031  А] УДК (070+654.19)(100)+32.019.51(477) 

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 
На ступінь доктора 

71. Бондаренко О. В. Українська економічна ментальність: соціально-філософський аналіз : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук: [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та 
філософія історії" / Бондаренко Ольга Валеріївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, 
[Запоріз. нац. техн. ун-т]. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 28—30 (20 назв). — 100 пр. — 
[2007-4058 А] УДК 141.7:33](477) 

72. Власова Т. І. Формування гендерних стереотипів у західноєвропейській філософії 
(історико-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Власова Тетяна Іванівна ; Дніпропетров. нац. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2007. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (34 назви). — 100 пр. — [2007-3467 А] 

 УДК 141.7(4-15) 
73. Гомілко О. Є. Феномен тілесності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Гомілко Ольга 
Євгенівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2007. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 31—33 (38 назв). — 100 пр. — [2007-3641 А] УДК 111.11 

74. Павлова Т. С. Співвідношення моралі і права у філософії І. Канта (історико-філо-
софський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.05 
"Історія філософії" / Павлова Тетяна Сергіївна ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 
2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3540  А] УДК 1(091)(430) 

На ступінь кандидата 
75. Вершина В. А. Антропологічний аспект філософської системи С. Л. Франка : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / 
Вершина Вікторія Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3465 А] УДК 1(091) 

76. Гейко С. М. Іронія як культурна універсалія: філософський аналіз : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філо-
соф. культури" / Гейко Світлана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. 
аграр. ун-т]. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — 
[2007-3471 А] УДК 130.2 

77. Лобода Ю. О. Екзистенційно-герменевтична інтерпретація античної метафізики у 
творчості М. Гайдеґґера і Г.-Г. Гадамера (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Лобода Юрій 
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Олександрович ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16  
(6 назв). — 100 пр. — [2007-3714 А] УДК 1(091) 

78. Облова Л. А. Пізнавальні межі філософської віри (філософсько-антропологічний 
аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. 
антропологія, філософія культури" / Облова Людмила Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Нац. ун-т харч. технологій]. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14  
(6 назв). — 100 пр. — [2007-3288 А] УДК 130.3 

79. Петрушкевич М. С. Особливості вияву комунікаційної функції релігії у християн-
ських конфесіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.11 "Релігієзнавство" / Петрушкевич Марія Стефанівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сково-
роди НАН України, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17  
(9 назв). — 100 пр. — [2007-3951 А] УДК 141.4:27 

80. Работкіна С. В. Феномен двовір’я у вітчизняній релігійній культурі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Работкіна 
Світлана Василівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Севастопол. військ.-
мор. ін-т ім. П. С. Нахімова]. — К.  2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (13 назв). — 100 пр. — 
[2007-3960 А] УДК 141.4:24-9](477) 

81. Симчич М. В. Специфіка курсів логіки у Києво-Могилянській академії (кінець ХVІІ ст. 
— перша половина ХVІІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.05 "Історія філософії" / Симчич Микола Васильович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди 
НАН України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). 
— 100 пр. — [2007-3348 А] УДК 1(091)"16/17" 

82. Труш Т. В. Особистість у концептуальному просторі неортодоксальної християнської 
філософії Середньовіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. філософ. наук : спец. 
09.00.05 "Історія філософії" / Труш Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3986 А] 

 УДК 1(091):27-1 
83. Яковенко А. І. Духовні цінності християнського людинознавства ХХ століття : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Яковенко Ана-
толій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 
К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 110 пр. — [2007-4037 А] УДК 130.122:27]"19" 

84. Яременко І. А. Комунікативне вчення Юргена Хабермаса в проблемному полі неза-
вершеності модерну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 
"Історія філософії" / Яременко Ірина Анатоліївна ; Дніпропетр. нац. ун-т, [Нац. гірн. ун-т]. — 
Дніпропетровськ, 2007. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3603 А] 

 УДК 141.7(430)(091) 

111.852 Естетика (об’єктивна та суб’єктивна) 

На ступінь кандидата 

85. Галгаш Г. Ю. Естетичні механізми формування моральнісної свідомості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Галгаш 
Ганна Юріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3829 А] УДК 111.852:17.02 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 
86. Гуменюк О. Є. Психологічний зміст інноваційної освіти: теоретико-методологічний 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 
психологія" / Гуменюк Оксана Євстахіївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 
[Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 2007. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31. — 150 пр. —  
[2007-3842 А] УДК 159.922+37.015.3 
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На ступінь кандидата 

87. Войнівська О. О. Психологічні особливості особистісної релігійності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / 
Войнівська Ольга Олександрівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Одеса, 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). —  
100 пр. — [2007-4369 А] УДК 159.923 

88. Капустюк О. М. Самопрезентація як засіб створення позитивного іміджу особис-
тості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. 
психологія, психологія соц. роботи" / Капустюк Олена Миколаївна ; Акад. пед. наук Украї-
ни, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2007-4097 А] УДК 159.923.2 

89. Ковальова О. О. Психологічні особливості формування основ професійного 
іміджу у майбутніх педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ковальова Олена Олександрівна ; Південноукр. 
держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—
18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4331 А] УДК 159.923:371.132 

90. Кулешова О. В. Психологічні особливості особистісної самореалізації викладача 
вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Кулешова Олена Віталіївна ; Нац. акад. Держ. прикордон. 
служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Хмельницький, 2007. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3219 A] УДК 159.923:378.12 

91. Кущенко І. В. Психологічні особливості засвоєння техніко-технологічних знань учнями 
початкових класів допоміжної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.08 "Спец. психологія" / Кущенко Ірина Вікторівна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. 
— К., 2007. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3224 A] 

 УДК 159.98:[376.43.016:62 
92. Мазур В. М. Формування у студентів психологічної готовності до використання 

комп’ютерних технологій у професійній діяльності психолога : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мазур Валентина Михай-
лівна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Миколаїв. держ. 
ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Хмельницький, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2007-4252 А] УДК 159.922.6+37.015.3]:004 

93. Махлай О. М. Психологічні умови розвитку пізнавальної сфери офіцерів опера-
тивно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльності в особл. 
умовах" / Махлай Олександр Миколайович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України  
ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(7 назв). — 100 пр. — [2007-4336 А] УДК 159.922:351.746.1](477) 

94. Мироненко Г. В. Вплив масової комунікації на часові уявлення підлітків : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 "Соц. психологія; Психо-
логія соц. роботи" / Мироненко Ганна Валентинівна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН 
України. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. 
— [2007-3263 А] УДК 159.922.27:316.6 

95. Мицько В. М. Психологічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 
психологія" / Мицько Володимир Мирославович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-
ника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2007-3929 А] УДК 159.923.3:371.134 

96. Мірошниченко О. М. Особливості самоактуалізації жінки у професійній діяльності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія 
психології" / Мірошниченко Оксана Миколаївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 
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[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
100 пр. — [2007-3931] УДК 159.922.1-055.2 

97. Окуленко І. М. Психологічна готовність льотного складу до діяльності в умовах 
тривалих перерв між польотами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особл. умовах" / Окуленко Ігор Миколайович ; Нац. акад. 
Держ. прикордон. служби ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3292 А] УДК 159.9.019.4:656.7.021.22 

98. Панасенко Н. М. Особливості образу "Я" акцентуйованих підлітків з девіантною пове-
дінкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вікова 
психологія" / Панасенко Наталія Миколаївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 
2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3301 А] УДК 159.923-053.6 

99. Ржевський Г. М. Психологічні особливості професійного становлення молодших 
командирів військової служби за контрактом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особл. умовах" / Ржевський Геннадій 
Миколайович ; Нац. акад. оборони України. — К., 2007. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 
(12 назв). — 100 пр. — [2007-4399 А] УДК 159.9:355.34 

100. Ткач Р. М. Психологічна допомога підліткам схильним до бродяжництва : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Ткач Разіда 
Мугаллімовна ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. — К. : 2007. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3376 А] УДК 159.9:364-78-058.51-053.6 

101. Удовенко Ю. М. Вплив несприятливих умов соціалізації на психічний розвиток дитини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 "Соц. психологія"; Психо-
логія соц. роботи" / Удовенко Юлія Михайлівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К. : 2007. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 
100 пр. — [2007-3383 А] УДК 159.922.7 

102. Шавровська Н. В. Особливості пізнання психологічних захистів суб’єкта засобами 
психоаналізу малюнків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 
"Пед. та вік. психологія" / Шавровська Наталія Володимирівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3418 А] УДК 159.964.22 

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

На ступінь кандидата 
103. Крикун В. Ю. Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський 

аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія 
філософії" / Крикун Віталій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4118 А] УДК 162.6:1(091) 

104. Плахтій М. П. Логіка в Україні у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття: 
напрями розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.06 
"Логіка" / Плахтій Маріанна Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3316 А] УДК 16(477)"18/19" 

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія 

На ступінь кандидата 
105. Левченко Л. Ю. Проблема самотності: ґендерний контекст : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / 
Левченко Леся Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. 
пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — 
[2007-4244 А] УДК 177.8:392.6 

106. Фінько А. Є. Етичні засади політико-правової теорії Богдана Кістяківського : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / Фінько Антон Євге-
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нович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К. : 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(6 назв). — 100 пр. — [2007-3390 А] УДК 172.1:321](477) 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я) 

27 Християнство. Християнське віросповідання.  
Християнські церкви і деномінації 

На ступінь кандидата 
107. Афоніна О. Г. Христологічна доктрина: філософсько-релігієзнавчий контекст : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Афоніна Олена 
Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.:  
с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4206 А] УДК 27-31 

108. Сінкевич Н. О. Домініканські монастирі Волині кінця ХVІ — початку ХІХ ст.: інсти-
туційні засади, соціосередовище та основні напрями діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Сінкевич Наталія Олександрівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2007-3774 А] УДК 27-789.33-523.6(477.82)"15/18" 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 

На ступінь кандидата 
109. Лесик В. М. Статистичний аналіз ринку нафтопродуктів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Лесик Валерій Михайлович ; Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2007-3518 А] УДК 311.21:[339.13:665.7] 

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 

На ступінь кандидата 
110. Алфьоров М. А. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток 

Донбасу в 1939—1959 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 
"Історія України" / Алфьоров Микола Анатолійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4045 А] 

 УДК 314.7](477.6)"1939/1959" 

316 Соціологія 

316.1/.2 Предмет та сфера соціології. Школи і напрями в соціології 

На ступінь кандидата 
111. Руженцева В. І. Політичні орієнтації пострадянського студентства: динаміка та факторна 

обумовленість : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та 
галуз. соціології" / Руженцева Віра Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3560 А] УДК 316.1-057.87 

316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система.  
Соціальні процеси 

На ступінь кандидата 

112. Богданова О. В. Роль соціального інституту релігії в процесах демократизації: на 
прикладі США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 
"Спец. та галуз. соціології" / Богданова Олена Володимирівна ; НАН України, Ін-т соціо-
логії, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 
100 пр. — [2007-3818 А] УДК 316.347(73) 
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113. Вакуленко С. М. Оптимізація сімейної політики в умовах сучасного українського 
суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та 
галуз. соціології" / Вакуленко Світлана Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3464 А] УДК 316.356.2 

114. Гоманюк М. А. Соціальна адаптація й інтеграція турків-месхетинців в українському 
суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та 
галуз. соціології" / Гоманюк Микола Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Карзіна. — Х., 2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3475 А] УДК 316.4.022(477) 

115. Ігнатоля Н. І. Соціальні умови розвитку неформальних практик підприємництва в 
гірських районах Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук: [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Ігнатоля Наталія Іллівна ; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та 
муніцип. упр.", [Ужгород. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). —  
100 пр. — [2007-4093 А] УДК 316.334.2(477.87) 

116. Хобта С. В. Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільстві : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Хобта 
Світлана Вікторівна ; НАН України, Ін-т соціології, [Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 
К. : 2007. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3398 А] УДК 316.42 

316.6 Соціальна психологія 

На ступінь кандидата 
117. Орлова О. І. Релаксація як соціально-технологічна функція сучасної культури : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / 
Орлова Ольга Ігорівна ; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. —  
16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4148 А] УДК 316.61:008 

316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя.  
Соціологія комунікації 

На ступінь доктора 

118. Сокурянська Л. Г. Ціннісна детермінація становлення соціальної суб’єктності 
студентства в умовах соціокультурної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Сокурянська Людмила Георгіївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (45 назв). — 
100 пр. — [2007-3578 А] УДК 316.752-057.87 

На ступінь кандидата 

119. Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. Ціннісні диспозиції учнів в контексті соціокультурної 
диференціації освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 
"Спец. та галузеві соціології" / Позднякова-Кирбят’єва Елліна Геннадіївна ; Гуманіт. ун-т "Запоріз. 
ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2007-3318 А] УДК 316.74:37 

32 Політика. Політологія 

На ступінь кандидата 
120. Петров М. В. Процес формування іміджу України в медійному просторі сучасної 

Румунії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та 
процеси" / Петров Максим Вікторович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3950 А] УДК 32.019.51:070](498:477) 

121. Сомов М. В. Політична комунікація в інформаційному просторі Автономної Республіки 
Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та 
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процеси" / Сомов Максим Віталійович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3361 А] УДК 32.019.5(477.75) 

122. Юр’єва О. Г. Лінгвістичний вимір політичного маніпулювання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. політ. наук: [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Юр’єва Олена 
Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4030 А] УДК 32.019.51:81’276 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 

123. Новакова О. В. Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та 
процеси" / Новакова Олена Вікторівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, 
[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2007. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (27 назв). — 
100 пр. — [2007-3286 А] УДК 321.7(477) 

323 Внутрішня політика. Національні питання.  
Національні та етнічні меншини 

На ступінь кандидата 

124. Логвинчук В. В. Толерантність як ціннісна детермінанта політичної культури : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеолоія" / 
Логвинчук Валентина Василівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4386 А] УДК 323.21 

323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 
125. Павлишена Ю. В. Внутрішня політика франкістського режиму в Іспанії. 1939—1975 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Павлишена 
Юлія Володимирівна ; НАН України, Ін-т історії України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3300 А] УДК 323(460)"1939/1975" 

323(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 
126. Ротар Н. Ю. Участь громадян України у циклічних політичних процесах трансфор-

маційного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступення д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Ротар Наталія Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2007. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (58 назв). — 100 пр. — [2007-3964 А] УДК 323.21(477) 

На ступінь кандидата 

127. Мельник Л. М. Ідеї національної еліти в історії української політичної думки другої 
половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія 
та історія політ. науки" / Мельник Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3719 А] УДК 323.39:94](477)"18" 

128. Попова І. М. Механізми реалізації державної етнонаціональної політики щодо 
національних меншин України: регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Попова Ірина Мико-
лаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3751 А] УДК 323.15(477) 
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327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи.  
Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 
129. Кравченко О. П. Еволюція становлення і перспективи спільної зовнішньої політики ЄС: 

концептуальний та регулятивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розвитку" / Кравченко Олександр Петрович ; 
НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2007. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). 
— 110 пр. — [2007-3211 A] УДК 327:061.1ЄС 

130. Фесенко М. В. Трансформація сучасної системи міжнародних відносин: концептуальний 
і прогностичний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 
"Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Фесенко Микола Васильович ; НАН України, Ін-т 
світ. економіки і міжнар. відносин. — К. : 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19  
(13 назв). — 100 пр. — [2007-3388  А] УДК 327 

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 
131. Мельничук Г. Л. Становлення та еволюція зовнішньої політики Республіки Молдова 

(1991—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Мельничук Галина Леонідівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2007-3260 А] УДК 327(478)"1991/2005" 

132. Поліщук К. В. Етнонаціональний вимір конфлікту у Країні Басків : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 09.00.11 "Політ. проблеми міжнар. систем та 
глобал. розвитку" / Поліщук Костянтин Віталійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (3 назви). — 100 пр. — [2007-3953 А] УДК 327.5:321.01](460) 

133. Черевик К. А. Європейська політика Великої Британії у 1863—1878 роках : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Черевик Костянтин 
Антонович ; Донец. нац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Донецьк, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2007-4194 А] УДК 327(410)"1863/1878" 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

134. Дубов Д. В. Політико-комунікативна безпека України у євроінтеграційному контексті : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки 
держави" / Дубов Дмитро Володимирович ; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки Ради нац. безпеки та 
оборони України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4088 А] 

 УДК 327(477) 
135. Рябінін Є. В. Транскордонне співробітництво в системі процесів регіональної інтеграції 

України: політологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Рябінін Євген Вадимович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. 
дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2007-3966 А] УДК 327(477) 

329 Політичні партії та рухи 

329(1-87) Політичні партії та рухи в зарубіжних країнах 

На ступінь кандидата 

136. Миколенко Д. В. Правоцентристські партії у політичній системі Болгарії (1899—1908 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Миколенко Дмитро Валерійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х. : 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3927 А] УДК 329.055.2/.3(497.2)"1899/1908" 
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329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 
137. Ломко І. Г. Політичні партії як фактор формування і реалізації зовнішньої політики 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та 
процеси" / Ломко Ірина Григорівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2007. — 
21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3234 A] УДК 329:327](477) 

138. Рябіка І. Л. Зародження і легалізація багатопартійності в умовах переходу від 
тоталітаризму до демократії : історико- політологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Рябіка Ігор Леонідович ; Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Одес. держ. екон. ун-т]. — Сімферополь, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3337 А] УДК 329.14:321.011.5](477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економічні науки в цілому. Політична економія 

На ступінь доктора 

139. Іонін Є. Є. Оцінка майнового стану підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Іонін Євген Євгенович ; Донец. нац. ун-т. 
— Донецьк, 2007. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (47 назв). — 100 пр. — [2007-4095 А] 

 УДК 330.526.34 
140. Мазур І. І. Детінізація економіки в трансформаційних суспільствах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. 
думки" / Мазур Ірина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: c. 32—37 (56 назв). — 100 пр. — [2007-3520 А] УДК 330.101:316.422 

141. Павленко І. І. Моделювання розвитку вугільної промисловості України в умовах 
обмежених інвестицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Павленко Ірина Ігорівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Нац. 
гірн. ун-т (Дніпропетровськ)]. — Донецьк, 2007. — 30 с. : табл. — Бібліогр.: с. 23—27 (34 назви). — 
130 пр. — [2007-4339 А] УДК 330.322:622.3](477) 

142. Раєвнєва О. В. Механізми управління розвитком підприємства в умовах транс-
формаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Раєвнєва Олена Валентинівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2007. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2007-3756 А] УДК 330.342.22 

143. Стефанишин О. В. Людський потенціал економіки України (політико-економічний 
аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Стефанишин Ольга Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2007. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (42 назви). — 100 пр. — [2007-3363 А] 

 УДК 330.8(477) 

На ступінь кандидата 
144. Авілов А. О. Інституалізація ринку цінних паперів перехідної економічної системи в 

умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Авілов Антон Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Х., 2007. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3806 А] УДК 330.837:336.761 

145. Броницький О. М. Господарська культура як фактор сучасного суспільного відтворення 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія 
екон. думки" / Броницький Олександр Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4289 А] УДК 330.342.146 

146. Горбачевська О. В. Методологічні засади структуризації економічної теорії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 
Горбачевська Оксана Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2007-4219 А] УДК 330.1 
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147. Єфіменко І. А. Інституціоналізація ринку нерухомості в трансформаційній економіці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. 
думки" / Єфіменко Ірина Андріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 11—12 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3665 А] УДК 330.341 

148. Заплітна Т. В. Вартісна оцінка факторів виробництва та динаміка їх ціни в 
трансформаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Заплітна Тетяна Валентинівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 19 с. : іл., табл — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2007-3673 А] УДК 330.101.5:330.13 

149. Лизун М. В. Випереджаюче економічне зростання: міжнародний та український аспекти  : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Лизун Марія Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3228 A] УДК 330.35.011 

150. Литвин О. М. Інтелектуальна власність та її інституціоналізація у трансформаційній еко-
номіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія 
екон. думки" / Литвин Олег Михайлович ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2007. —  
17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3232 A] УДК 330.342.146 

151. Лугова М. О. Формування та ідентифікація інвестиційного партнерства держави та 
бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Лугова Марина Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозу-
вання НАН України". — К., 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (8 назв). — 100 пр. 
— [2007-3236 A] УДК 330.322.16 

152. Матвієнко М. В. Управління основним капіталом морських торговельних портів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / 
Матвієнко Марина Валеріївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. 
мор. ун-т]. — Одеса, 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4389 А] 

 УДК 330.14:627.21 
153. Михайляк І. В. Макроекономічний аналіз трансформації структури зовнішньої торгівлі 

України в умовах євроінтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Михайляк Ірина Володимирівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2007-3266 А] УДК 330.101.541+339.56.055](477) 

154. Мірзоєва Т. В. Ефективність автотранспортного обслуговування сільськогосподарського 
виробництва та напрямки його удосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мірзоєва Тетяна Володимирівна ; Нац. аграр. ун-т. 
— К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3269 А] 

 УДК 330.131.5:656.078 
155. Росецька Ю. Б. Інституційні форми розвитку конкурентних відносин : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 
Росецька Юлія Болеславівна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4271 А] УДК 330.837:339.137.2 

156. Сітнікова Н. П. Організаційно-економічні важелі формування соціально орієнтованої 
ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сітнікова Наталія Петрівна ; Н.-д. екон. ін-т. — К., 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4163 А] УДК 330.342.146 

157. Тарадайко Д. О. Венчурне інвестування інноваційної діяльності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" 
/ Тарадайко Дмитро Олександрович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 
Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2007-3370 А] УДК 330.341.1 

158. Тарасенко Т. В. Державне стимулювання інноваційного підприємництва в 
трансформаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Тарасенко Тетяна Володимирівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). 
— 100 пр. — [2007-4279 А] УДК 330.341.1 

159. Тижненко Л. О. Моделі комплексної оцінки фінансового стану підприємства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. 
технології в економіці" / Тижненко Людмила Олександрівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2007. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3582 А] УДК 330.45:658.14/.17 

160. Третьяк М. В. Ринок і інститут власності: особливості формування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 
Третьяк Марина Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3381 А] УДК 330.111.62 

161. Щеглюк С. Д. Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформації 
територіальних суспільних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продукт. сил. і регіон. економіка" / Щеглюк Світлана Дмитрівна ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2007-3434 А] УДК 330.341:332.12 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. 
Працевлаштування 

На ступінь кандидата 
162. Гунченко О. М. Удосконалення системи управління охороною праці на машинобудів-

них підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охо-
рона праці" / Гунченко Оксана Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 
2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с.14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2007-3843 А] УДК 331.45:621.0 

163. Колосков В. Ю. Метод прогнозування адаптації оператора до дії шкідливих факторів 
машинобудівного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.26.01 "Охорона праці" / Колосков Володимир Юрійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-
ського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. 
— [2007-4109 А] УДК 331.45:621 

164. Матюх С. А. Удосконалення оплати праці в Україні на основі використання досвіду 
країн Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Матюх Сергій Анатолійович ; 
НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Хмельниц. нац. ун-т]. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3255 А] УДК 331.23(477):331.23(4) 

165. Тараєвська Л. С. Стратегія розвитку робочих місць в промисловості України: методо-
логія, проблеми, шляхи вирішення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Тараєвська Леся Степанівна ; 
НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К. : 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3371 А] УДК 331.572.4(477) 

166. Цветкова І. І. Підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Цветкова 
Ізабелла Іванівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. акад. природоохорон.  
та курорт. буд-ва]. — Луганськ, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 
100 пр. — [2007-4192 А] УДК 331.101.38 

332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне (аграрне) питання. 
Житлове господарство 

На ступінь доктора 
167. Павліха Н. В. Організаційно-інституційні засади сталого просторового розвитку регіону: 

теорія, методологія, механізми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Павліха Наталія Володимирівна ; 
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НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2007. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—36. — 100 пр. 
— [2007-4005 А] УДК 332.01(477) 

На ступінь кандидата 

168. Іоненко К. В. Формування та оцінка фінансового потенціалу регіону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Іоненко 
Катерина Василівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2007. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2007-4094 А] УДК 332.14(477) 

169. Кожокар Ю. В. Вдосконалення механізму стимулювання розвитку промисловості при-
морських регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еконо-
міка та упр. нац. госп-вом" / Кожокар Юрій Васильович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. —  
Львів, 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4106 А] 

 УДК 332.122:338.242.4 
170. Лисюк О. В. Ефективність використання земельних угідь у сільському господарстві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Лисюк Ольга Володимирівна ; Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3711 А] УДК 332.2/.3:631.11 

171. Прокопенко О. Ю. Стратегічне планування місцевого економічного розвитку на рівні 
сільських громад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Прокопенко Оксана Юріївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 
Кондратюка, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Полтава, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3327 А] УДК 332.145(477-22) 

172. Русан В. М. Розвиток організаційно-економічного механізму раціонального сільськогос-
подарського землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Еконіка та упр. нац. госп-вом" / Русан Віталій Миколайович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки", Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). —  
100 пр. — [2007-3965 А] УДК 332.33:332.365 

173. Шутенко А. Л. Управління розвитком і реформуванням житлово-комунального 
господарства регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продукт. сил. і регіон. економіка" / Шутенко Андрій Леонідович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 
Кондратюка, [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Полтава, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(24 назви). — 100 пр. — [2007-3433 А] УДК 332.87 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

174. Горинь М. О. Організаційно-економічний механізм формування корпоративного сек-
тору України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Горинь Марта Орестівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4327 А] УДК 334.78(477) 

175. Найчук-Хрущ М. Б. Формування та економічне оцінювання діяльності холдин-
гових структур у машинобудуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Найчук-Хрущ Марта Богданівна ; Нац.  
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). 
— 100 пр. — [2007-4143 А] УДК 334.758.4:621 

176. Шевчишин М. М. Кооперативні засади розвитку виробничої і соціальної сфер села : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Шевчишин Марія Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН 
України". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 150 пр. — [2007-4015 А] 

 УДК 334.732:631.115.8 
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336 Фінанси. Банківська справа. Кредит 

На ступінь доктора 
177. Азаренкова Г. М. Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація 

управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Азаренкова Галина Михайлівна ; Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. — Суми, 
2007. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (44 назви). — 120 пр. — [2007-3446  А] 

 УДК 336:005.7 

На ступінь кандидата 

178. Бондаренко Л. А. Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бондаренко 
Лариса Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3620 А] УДК 336.77:336.71 

179. Буряк О. П. Становлення та розвиток фінансових інститутів місцевого самоврядування 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Буряк Олег Петрович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Львів. держ. фін. акад.]. — Львів,  
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2007-3463 А] 

 УДК 336.1:352](477) 
180. Гайдай Т. Є. Формування механізмів держ. регулювання інвестиційними процесами 

комерційних банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка і упр. нац. госп-вом" / Гайдай Тетяна Євгенівна ; Н.-д. екон. ін-т. — К., 2007. — 17 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4216 А] УДК 336.71.078.3 

181. Житарюк С. І. Моделювання кредитно-депозитної та інвестиційної стратегії банку в 
умовах конкурентного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Житарюк Сергій Іванович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—18. — 100 пр. — [2007-4303 А] УДК 336.717.061 

182. Залєтов О. М. Державне регулювання ринку страхування життя в Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Залєтов 
Олександр Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (33 назви). — 100 пр. — [2007-4376 А] УДК 336.77 

183. Колот О. А. Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Колот Олена Анатоліївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана]. — Ірпінь, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2007-3691 А] УДК 336.27 

184. Кудінов А. С. Кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кудінов 
Андрій Сергійович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4237 А] УДК 336.77:338.436 

185. Кудряшов С. В. Споживчий банківський кредит в Україні: ресурсне забезпечення 
та ефективність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Кудряшов Сергій Васильович ; Нац. ун-т держ. податк. служби 
України, [Н.-д. фінанс. ін-т]. — Ірпінь, 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2007-3705 А] УДК 336.77(477) 

186. Меда Н. С. Фінансова стратегія розвитку банку в умовах посилення конкуренції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Меда Наталія Степанівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Львів. комерц. акад.]. — Львів, 2007. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4391 А] УДК 336.711(477) 

187. Нескородєва І. І. Формування і застосування фондових індексів в Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Нескородєва 
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Інна Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3280 А] УДК 336.767 

188. Остафіль О. В. Управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Остафіль Олеся Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2007-3298 А] УДК 336:330.322](477) 

189. Перепьолкіна О. О. Монетарна політика в системі факторів економічного зростання в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія 
екон. думки" / Перепьолкіна Олена Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. комерц. 
акад.]. — Львів, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3306 А] 

 УДК 336.7:338.1](477) 
190. Поченчук Г. М. Кредит в системі чинників економічного зростання України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 
Поченчук Галина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3324 А] УДК 336.77:330.354(477) 

191. Рисін М. В. Організаційно-економічний механізм нарощування банками обсягів 
довгострокових кредитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Рисін Марія Віталіївна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Львів.  
ін-т банк. справи]. — Львів, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2007-3556 А] УДК 336.77.067.22 

192. Савченко Т. Г. Трансфертне ціноутворення у комерційних банках : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Савченко Тарас 
Григорович ; Укр. акад. банків. справи Нац. банку України. — Суми, 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3564 А] УДК 336.713:336.56 

193. Тучак Т. В. Оподаткування спадщини: західна теорія і практика : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші. фінанси і кредит" / Тучак Тетяна 
Володимирівна ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3382 А] УДК 336.226.221 

194. Чемодуров О. М. Інвестиційні ризики корпоративних цінних паперів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чемоду-
ров Олександр Михайлович ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К. : 
2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3407 А] УДК 336.76(477) 

195. Шаринська О. Є. Грошово-кредитне регулювання цінової стабільності у період 
ринкової трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шаринська Олена Євгенівна ; Київ. нац. екон.  
ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2007-3422 А] УДК 336.748.12(477) 

196. Шиндирук І. П. Управління борговими зобов’язаннями сільськогосподарських підпри-
ємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Шиндирук Іван Петрович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. 
— К., 2007. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4018 А] 

 УДК 336.582:631.11 

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

На ступінь доктора 
197. Кравченко С. А. Адаптація економічного механізму функціонування сільськогос-

подарських підприємств до умов ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кравченко Світлана Анатоліївна ; Нац. наук. центр "Ін-т 
аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35  
(77 назв). — 100 пр. — [2007-4115 А] УДК 338.43 
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198. Малиновський А. С. Системне відродження сільських територій в регіоні радіа-
ційного забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Малиновський Антон Станіславович ; Нац. наук. центр "Ін-т 
аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35. — 
100 пр. — [2007-3245  A] УДК 338.43.02:[504.5:628.4.047 

199. Микитенко В. В. Формування системи забезпечення ефективного використання 
енергоресурсів у промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Микитенко Вікторія Володимирівна ; 
НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2007. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—37 (57 назв). — 110 пр. — [2007-4256 А] УДК 338.45:620.91 

На ступінь кандидата 

200. Андрушко О. Б. Економічне діагностування кризового стану та загрози банкрутства 
машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Андрушко Олег Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2007. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4284 А] 

 УДК 338.124.4 
201. Батажок С. Г. Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" 
/ Батажок Світлана Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 20 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4051 А] УДК 338.24.021.8 

202. Білецька К. В. Диверсифікація інновацій у харчовій промисловості : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Білецька 
Катерина Володимирівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Луц. 
держ. техн. ун-т]. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2007-3617 А] 

 УДК 338.33:338.439 
203. Войцеховська В. В. Економічне оцінювання та вибір варіантів інноваційного розвитку 

підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Войцеховська Вікторія Вікторівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2007-4213 А] УДК 338.45:621 

204. Герасименко Ю. В. Управління регіональними інвестиційними процесами в АПК : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Герасименко Юлія Володимирівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4370 А] УДК 338.43 

205. Гордон М. В. Цільова функція економічної політики держави: питання теорії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 
Гордон Марина Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4220 А] УДК 338.22.01 

206. Зарубін І. Є. Синтез механізмів ефективної платіжної політики великого металургійного 
комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Зарубін Ігор Євгенович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4227 А] УДК 338.1 

207. Іванченко Н. О. Механізм управління нематеріальними активами на підриємствах 
легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Іванченко Надія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. 
— К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3676 А] 

 УДК 338.45:677 
208. Кузьменко С. В. Програмно-цільове управління в сільськогосподарських підприємствах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами 
(за видами екон. діяльн.)" / Кузьменко Сергій Володимирович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3217 A] УДК 338.43.01 
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209. Мазур Г. Ф. Соціально-економічні проблеми розвитку села та шляхи їх вирішення 
(регіональний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мазур Геннадій Федорович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2007-4387 А] УДК 338.43 

210. Мельник Л. І. Управління інноваційними процесами машинобудівних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / 
Мельник Леонід Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4168 А] УДК 338.24:330.341.1 

211. Мокрієв М. В. Інформаційне забезпечення управління формуванням кадрового 
потенціалу АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мокрієв Максим Володимирович ; Нац. аграр. ун-т. — 
К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2007-3725  А] 

 УДК 338.43:[005.95:005.92 
212. Мушеник І. М. Моделі та методи формування оптимальної структури та розмірів 

виробництва сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Мушеник Ірина Миколаївна ; Держ. вищ. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2007. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(8 назв). — 100 пр. — [2007-4142 А] УДК 338.43 

213. Новак І. М. Організаційно-економічні засади ефективного функціонування суб’єктів 
агрохімічного сервісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Новак Інна Миколаївна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Уман. держ. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Миколаїв, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3733 А] УДК 338.43.01:631.8 

214. Підвальна О. Г. Удосконалення механізмів розвитку регіональних продовольчих 
ринків (на матеріалах Вінницької області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Підвальна Оксана 
Григорівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2007. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3310 А] УДК 338.439.5 

215. Пономаренко Д. В. Регулювання інвестиційної діяльності в корпоративному секторі 
економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Пономаренко Дмитро Вячеславович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. 
— Донецьк, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-3750 А] 

 УДК 338.24:330.322 
216. Рудика В. І. Оцінка і прогнозування впливу зовнішнього середовища на виробництво 

продукції підприємствами коксохімічної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рудика Віктор Іванович ; Н.-д. центр 
індустр. пробл. розв. НАН України, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 15—17. — 100 пр. — [2007-3760 А] УДК 338.45:669 

217. Скачков О. М. Удосконалення методів ціноутворення в умовах невизначеності 
ринкової кон’юктури : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Скачков Олександр Миколайович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 16 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 12—13 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3972 А] УДК 338.534 

218. Скригун Н. П. Управління витратами виробництва на підприємствах харчової 
промисловості (на прикладі хлібопекарської галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (харч. пром-сть)" / Скригун Наталія Петрівна ; 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — 
[2007-3576 А] УДК 338.512:664.6 

219. Хомин І. П. Ресурсне забезпечення відтворення у сільськогосподарських підприємствах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
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Хомин Ірина Петрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К. : 2007. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3401 А] УДК 338.43:631 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь кандидата 

220. Аверчева Н. О. Напрями підвищення економічної ефективності і конкурен-
тоспроможності птахівничих підприємств регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Аверчева Наталія Олександрівна ; 
Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Херсон. держ. аграр. ун-т]. — Миколаїв, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3805 А] УДК 338.43:636.5/.6(477) 

221. Артеменко Л. П. Управління діяльністю Збройних сил України в забезпеченні воєнно-
економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Артеменко Ліна Петрівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та 
прогнозування НАН України", [Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2007-4046 А] УДК 338.2:355.45](477) 

222. Олейніков О. О. Забезпечення економічної безпеки України в контексті  транс-
націоналізації високотехнологічного сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Олейніков Олексій Олександрович ; 
Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ун-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4146 А] УДК 338.246(477) 

223. Тонюк М. О. Організаційно-економічний механізм формування ринку земель сільсько-
господарського призначення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тонюк Марина Олександрівна ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Нац. аграр. ун-т Кабінету Міністрів України]. — К., 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4349 А] 

 УДК 338.43:332.72](477) 
224. Хорошайлов С. В. Державне управління якістю продукції переробних підприємств АПК 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Меха-
нізми держ. упр." / Хорошайлов Сергій Вікторович ; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. 
упр.", [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Запоріж-
жя, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3794 А] УДК 338.246.83(477) 

338.48 Туризм. Економіка туризму 

На ступінь кандидата 
225. Воробйова О. А. Механізми стимулювання рекреаційно-туристичного природо-

користування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка 
природокористування і охорони навколиш. середовища" / Воробйова Олександра Анатоліївна ; НАН 
України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2007-3470 А] УДК 338.48-1 

226. Федчук А. П. Геопросторова організація антарктичного туризму : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступення канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 
Федчук Андрій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 120 пр. — [2007-3991 А] УДК 338.48-1(292.3) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання то.ргівлі. Ринок. Маркетинг 

На ступінь доктора 
227. Швиданенко О. А. Глобальна парадигма конкурентоспроможності: імперативи 

становлення та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Швиданенко Олег Анатолійович ; Київ. нац. екон. ун-т 
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ім. Вадима Гетьмана. — К., 2007. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (48 назв). — 100 пр. — 
[2007-3597 А] УДК 339.13 

На ступінь кандидата 
228. Воскобійник Ю. П. Організація та ефективність біржової торгівлі сільсько-

господарською продукцією в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Войтенко Сергій Анатолійович ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4069 А] УДК 339.172:631.155 

229. Головня О. М. Регіональні особливості розвитку торгово-побутової сфери : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і 
регіон. економіка" / Головня Олена Михайлівна ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил 
України. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2007-3836 А] 

 УДК 339.16:332.1 
230. Громова Т. М. Торгівля як інституціональна форма функціонування сфери обігу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Громова Тетяна Миколаївна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2007-4080 А] УДК 339.16 

231. Желєзняк А. М. Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підриємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Желєзняк Алла Михайлівна ; Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3666 А] УДК 339.13.012.42:637.13 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито 

На ступінь кандидата 

232. Карп В. С. Диверсифікація торгівлі міжнародними туристичними послугами в 
умовах глобалізації (на прикладі країн ЦСЄ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Карп Вікторія 
Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4098 А] УДК 339.5.012(4-11) 

233. Овсянніков О. В. Розвиток експортно-імпортних відносин на ринку зерна України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Овсянніков Олександр Вікторович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. 
акад. аграр. наук. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2007-3735 А] УДК 339.56:633.1](477) 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

234. Гринів Т. Т. Державне гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-
вом" / Гринів Тетяна Теодозіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4373  А] УДК 339.72.22:621 

235. Дудко Н. В. Механізм запобігання та протидії міжнародним фінансовим кризам 
на глобальному та національному рівнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во та міжнар. екон. відносини" / Дудко Надія Валенти-
нівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Чернівец. торг.-екон. ін-т 
Київ. нац. торг.-екон. ун-ту]. — К., 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — 
[2007-4329 А] УДК 339.727 
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339.9 Зовнішньоекономічні зв’язки. Зовнішньоекономічна політика. 
Міжнародні економічні відносини. Світове господарство.  

Глобалізація економіки 

На ступінь кандидата 
236. Кифяк О. В. Розвиток сфери рекреаційних послуг регіону в умовах транскордонного 

співробітництва (на прикладі єврорегіону "Верхній Прут") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. Економіка" / Кифяк Олександр Васи-
льович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 
2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2007-4102 А] УДК 339.92 

237. Копич Р. І. Фіскальна політика країн Центральної та Східної Європи в євроінтег-
раційному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Копич Роман Іванович ; НАН України, Ін-т світ. 
економіки і міжнар. відносин, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2007. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3500 А] УДК 339.9:336.02 

238. Мединська Т. І. Торгово-економічне співробітництво України і США в умовах 
економічної глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мединська Тетяна Ігорівна ; НАН Украї-
ни, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2007. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2007-3524 А] УДК 339.9(477+73) 

239. Нгуєн Тхі Тху Лінь.  Інтеграційна політика В’єтнаму в умовах економічної глобалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 05.13.13 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Нгуєн Тхі Тху Лінь ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3935 А] УДК 339.924(597) 

240. Хомайко Є. І. Гармонізація національних монетарних політик у процесі євроінтеграції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Хомайко Євген Ігорович ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : 2007. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3399 А] УДК 339.92 

241. Хорошаєв Є. С. Формування інтегративної фіскальної моделі в Європейському Союзі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Хорошаєв Євген Сергійович ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2007. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3589 А] УДК 339.923:061.1 

242. Чамара І. М. Інтелектуальні ресурси у світогосподарському розвитку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Чамара Ірина Михайлівна ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : 
2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3406 А] УДК 339.91 

243. Шамборовський Г. О.  Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центра-
льно-Східної Європи до Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Шамборовський Григорій Олегович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3419 А] УДК 339.92 

244. Шнирков О. О. Інтеграційні фактори структурних зрушень в економіках країн — нових 
членів Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.  наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Шнирков Олександр Олександрович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 
— [2007-3429 А] УДК 339.9 

34 Право. Юриспруденція 

На ступінь кандидата 
245. Кучук А. М. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; 
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історія політ. і прав. учень" / Кучук Андрій Миколайович ; Ін-т законодав. Верховної Ради України, 
[Київ. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2007-3223 A] УДК 34.03(477) 

340 Право в цілому. Пропедевтика.  
Юридичні методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь кандидата 
246. Банчук О. А. Проблема розмежування публічного і приватного права у правовій думці 

України ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права" / Банчук Олександр Анатолійович ; Ін-т законодав. 
Верховної Ради України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3809 А] УДК 340.12(477)"18/19" 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 
247. Кулик М. З. Шляхи оптимізації міжнародно-правового регулювання делімітації мор-

ських просторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 
право" / Кулик Маркіян Зіновійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 
К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4122 А] УДК 341.221.1/.2 

248. Тітов Є. Б. Правова природа та проблеми кваліфікації захоплення заручників у 
міжнародному кримінальному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Міжнар. право" / Тітов Євген Борисович ; Ін-т законодав. Верховної Ради України, 
[Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2007-4281 А] УДК 341.348 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 
249. Лук’янець Д. М. Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні 

засади та проблеми правореалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Лук’янець Дмитро Миколайович ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 33 с. — Бібліогр.:  
с. 30—32 (36 назв). — 100 пр. — [2007-3238 A] УДК 342.9 

На ступінь кандидата 
250. Давиденко Л. М. Забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні митних процедур 

(організаційно-правові аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Давиденко Леонід Миколайович ; Нац. 
ун-т держ. податк. служби України, [Акад. мит. служби України]. — Ірпінь, 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3476 А] УДК 342.95:342.7 

251. Єзеров А. А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Єзеров Альберт 
Анатолійович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. 
— [2007-3664 А] УДК 342.4(477) 

252. Капуш І. С. Організаційно-правові основи застосування антидемпінгових мит в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Капуш Іван Сергійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Одес. 
нац. юрид. акад.]. — Ірпінь, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: 16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3493 А] 

 УДК 342.9:339.137.4](477) 
253. Кириченко Ю. М. Адміністративно-правові засади діяльності міського голови : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Кириченко Юлія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 22 с. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4380 А] УДК 342.25 
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254. Лагода О. С. Адміністративна процедура : теорія і практика застосування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Лагода Олександр Сергійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 
2007. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3517 А] УДК 342.95 

255. Митровка Я. В. Конституційні засади поділу державної влади в Україні та Чеській 
Республіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. 
право" / Митровка Ярослав Васильович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3265 А] УДК 342.33(477+437.1/.2) 

256. Пирожкова Ю. В. Адміністративно-правове регулювання у сфері автомобілебудування 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і 
процес ; фін. право ; інформ. право" / Пирожкова Юлія Володимирівна ; Нац. ун-т держ. податк. 
служби України, [Запоріз. нац. ун-т]. — Ірпінь, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). —  
100 пр. — [2007-3544 А] УДК 342.9:629.33](477) 

257. Рабінович А. В. Право людини на гідний рівень споживання та юридичний механізм 
його забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. 
учень" / Рабінович Алла Вікторівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 18 с. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3755 А] УДК 342.7:366.7](477) 

258. Рудик В. А. Юридичні гарантії права людини на соціальний захист в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / 
Рудик Вікторія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3761 А] УДК 342.734(477) 

259. Самотуга А. В. Особисті права і свободи людини у США та їх захист поліцією : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Самотуга 
Андрій Валерійович ; Одес. нац. юрид. акад., [Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ]. — Одеса, 2007. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3768 А] УДК 342.7(73) 

260. Сергєєв С. О. Правове регулювання фіскальних правовідносин в Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Сергєєв Сергій Олексійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 21, 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4402 А] УДК 342.9(477) 

261. Усенко Р. А. Фінансові санкції за адміністративним законодавством України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Усенко Роман Анатолійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Коре-
цького. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4351 А] УДК 342.9(477) 

262. Хонда М. П. Конституційно-правовий статус столиці України — міста Києва : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право" 
/ Хонда Марина Петрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4358 А] УДК 342.4(477-25) 

263. Юшкевич О. Г. Провадження в справах про державну реєстрацію фізичних осіб-
підприємців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і 
процес ; фін. право ; інформ. право" / Юшкевич Олена Геннадіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. 
— Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3601 А] УДК 342.9 

264. Ярмоленко Ю. В. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів ветеринарної 
міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид наук.: [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фінансове право; інформ. право" / 
Ярмоленко Юлія Володимирівна ; Нац. аграр. ун-т. — К.,  2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15  
(8 назв). — 100 пр. — [2007-4041 А] УДК 342.9:[351.74:636.09](477) 

343 Кримінальне право. Кримінальне судочинство. Кримінологія. 
Криміналістика. Карні злочини 

На ступінь доктора 
265. Мартиненко О. А. Злочини серед працівників ОВС України: їх детермінація та 

попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
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право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Мартиненко Олег Анатолійович ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — Х., 2007. — 36 с. — Бібліогр.:  
с. 28—32. — 100 пр. — [2007-4166 А] УДК 343.9(477) 

На ступінь кандидата 

266. Борисова Л. В. Транснаціональні комп’ютерні злочини як об’єкт криміналістичного 
дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Борисова Лариса Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
внутр. справ. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2007-4059 А] УДК 343.346.8:004 

267. Герасименко В. П. Заміна покарання більш м’яким при його відбуванні за кримінальним 
правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Герасименко Віктор Петрович ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2007-4072 А] УДК 343.292(477) 

268. Горох О. П. Покарання за злочини у сфері обігу наркотичних засобів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
викон. право" / Горох Олексій Петрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3838 А] УДК 343.575:343.24 

269. Євдокімова О. В. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право і 
кримінологія ; кримін.-викон. право" / Євдокімова Олена Володимирівна ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — 
[2007-4089 А] УДК 343.288(477) 

270. Заруба П. І. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
викон. право" / Заруба Петро Іванович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-3674 А] УДК 343.37 

271. Кучанська Л. С. Поняття та система злочинів проти моральності у кримінальному праві 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Кучанська Лариса Степанівна ; Акад. адвокатури України, 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2007-4333 А] УДК 343.54 

272. Мірошниченко С. С. Головні напрямки діяльності органів прокуратури України з 
попередження організованої злочинності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Мірошниченко Сергій 
Сергійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 21 с. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3270 А] УДК 343.851 

273. Моісеєв О. І. Кримінально-правова юрисдикція України щодо злочинів, вчинених 
за її межами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 
"Кримін. право і кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Моісеєв Олександр Ігорович ; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2007-4140 А] УДК 343.213(477) 

274. Никоненко М. Я. Кримінально-процесуальні гарантії прав і законних інтересів особи, 
яка підозрюється у вчиненні злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Никоненко Михайло Якович ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). —  
100 пр. — [2007-4145 А] УДК 343.13 

275. Острогляд О. В. Здійснення адвокатом захисту у стадії апеляційного перегляду рішень 
суду першої інстанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 
"Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Острогляд Олександр Васильович ; Одес. нац. 
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юрид. акад., [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Одеса, 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2007-3299 А] УДК 343.131.5+343.156 

276. Панькевич В. М. Кримінальна відповідальність за порушення рівноправності громадян 
залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право і кримінологія ; кримін.-викон. право" 
/ Панькевич Василь Миколайович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3303 А] УДК 343.4 

277. Попов К. Л. Жертва шахрайства: віктимологічне дослідження : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. 
право" / Попов Костянтин Леонідович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 
[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). 
— 100 пр. — [2007-4266 А] УДК 343.72:343.988 

278. Попович І. І. Криміналістичне забезпечення обігу розрахункових документів у 
банківській системі з метою запобігання вчиненню злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / 
Попович Інна Іванівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). 
— 130 пр. — [2007-3548 А] УДК 343.982.35 

279. Рудик М. В. Незаконний збут, розповсюдження комп’ютерної інформації з обмеженим 
доступом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право 
та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Рудик Михайло Вікторович ; Одес. нац. юрид. акад., 
[Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — Одеса, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2007-3558 А] УДК 343.2.01 

280. Саско О. І. Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з 
металобрухтом (аналіз складу злочину) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Саско Олена Іванівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ МВС України]. — Львів, 2007. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (8 назви). — 100 пр. — [2007-3343 А] УДК 343.37 

281. Скворцова О. В. Кримінально-правова характеристика незаконної порубки лісу 
за кримінальним законодавством України (на підставі матеріалів практики Автономної 
Республіки Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 
"Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Скворцова Ольга Володимирівна ; 
Одес. нац. юрид. акад., [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Одеса, 2007. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3575 А] УДК 343.77:630](477.75) 

282. Сюравчик В. Г. Запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія ; кримін.-викон. право" / Сюравчик Валерій Григорович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — 
К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3368 А] УДК 343.8 

283. Тернавська В. М. Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і пра-
ва ; історія політ. і прав. учень" / Тернавська Вікторія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3784 А] УДК 343.195(477) 

284. Федорчук Н. Б. Захист прав та законних інтересів потерпілого від злочину в 
кримінальному судочинстві англо-американської системи права : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; судова експертиза" / 
Федорчук Назар Богданович ; Акад. адвокатури України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К. : 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3386 А] УДК 343.122:340.142 

285. Хань Г. А. Теоретичні засади планування та організації розслідування злочинів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; 
суд. експертиза" / Хань Геннадій Анатолійович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 
[Донец. юрид. ін-т Луган. ун-ту внутр. справ]. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). —  
100 пр. — [2007-4188 А] УДК 343.98 
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286. Харламова С. О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з відомостями, що 
становлять комерційну або банківську таємницю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Харламова 
Світлана Олегівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2007-3996 А] УДК 343.53 

287. Чуніхіна Л. М. Первинний фінансовий моніторинг в банках України як засіб 
запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; 
кримін.-виконав. право" / Чуніхіна Людмила Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Київ. нац. ун-т внутр. справ МВС України]. — Львів, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(16 назв). — 100 пр. — [2007-4197 А] УДК 343.9.024:336.7 

346 Господарське право. Правові основи державного регулювання економіки 

На ступінь доктора 
288. Зельдіна О. Р. Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / 
Зельдіна Олена Романівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2007. — 35 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2007-3487 А] УДК 346.12+346.5 

289. Шаповалова О. В. Адаптація господарського законодавства до вимог сталого 
розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 
право, госп.-процес. право" / Шаповалова Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. 
дослідж., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2007. — 35 с. — Біблі-
огр.: с. 27—32 (57 назв). — 100 пр. — [2007-3594 А] УДК 346.1 

347 Цивільне право. Судовий устрій 

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

На ступінь кандидата 
290. Малий В. Ю. Правове регулювання іпотеки землі в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Аграр. право ; земел. право ; екол. 
право ; природоресурс. право" / Малий Валерій Юрійович ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2007-4253 А] УДК 347.27(477) 

347.4 Зобов’язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

291. Омельчук О. С. Зміна договору найму (оренди) житла : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. 
приват. право" / Омельчук Олександр Сергійович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3296 А] УДК 347.453.3 

347.5 Позадоговірне зобов’язальне право, зобов’язання за законом 

На ступінь доктора 

292. Канзафарова І. С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
процес ; сімейн. право ; міжнар. приват. право" / Канзафарова Ілона Станіславівна ; НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (45 назв). — 
100 пр. — [2007-3681 А] УДК 347.51(477) 
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347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь кандидата 
293. Кравченко С. С. Юридична природа прав учасників господарських товариств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.13 "Цивіл. право і 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Кравченко Сергій Сергійович ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—
15 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4318 А] УДК 347.728 

347.73 Фінансове право 

На ступінь кандидата 
294. Бабін І. І. Юридична конструкція податку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бабін Ігор Іванович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2007. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3452 А] УДК 347.73 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 
295. Бортнік О. Г. Мирова угода у цивільному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. 
приват. право" / Бортнік Оксана Григорівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 130 пр. — [2007-3461 А] УДК 347.921.3 

296. Бузунов Р. А. Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу (в ВНЗ системи МВС) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бузунов Роман 
Антолійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Донец. юрид. ін-т]. — Ірпінь, 2007. — 17 с. 
— Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2007-3462 А] УДК 347.9(477) 

297. Кулинич С. А. Управлінські процедури в діяльності органів прокуратури України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. пра-
во ; інформ. право" / Кулинич Сергій Анатолійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 
21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3513  А] УДК 347.963 

298. Підлубна О. В. Норма цивільного процесуального права: поняття, межі дії та 
реалізація в цивільному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Підлубна Оксана Василівна ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України, 
[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2007. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21  
(16 назв). — 100 пр. — [2007-3312 А] УДК 347.91/.95 

299. Сквірський І. О. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законо-
давством України: теорія, досвід та практика застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Сквірський Ілля 
Олегович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Запоріз. нац. ун-т]. — Х., 2007. — 22 с. — Бібліогр.:  
с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3574 А] УДК 347.998.85:343.262](477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 
300. Костюченко О. Є. Особливості правового регулювання праці лікарів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Костю-
ченко Олена Євгенівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(7 назв). — 100 пр. — [2007-3696 А] УДК 349.2:614.25 

301. Лагутіна І. В. Форми захисту трудових прав працівників : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Трудове право ; право соц. забезп." / Кущенко Ірина 
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Вікторівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. 
— [2007-3225 A] УДК 349.2:342.734 

349.4 Земельне право. Аграрне право. Право планування населених пунктів. 
Будівельне право. Житлове право  

На ступінь кандидата 
302. Арнаут А. Г. Земельна реформа в Україні та Румунії: порівняльний аналіз з законода-

вства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. 
право ; екол. право ; природоресурс. право" / Арнаут Андрій Георгійович ; Нац. аграр. ун-т, [Одес. 
нац. юрид. акад.]. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3609 А] 

 УДК 349.4.05(477+498) 

349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища 

На ступінь кандидата 

303. Куцевич М. П. Кримінальна відповідальність за екоцид : міжнародний та національний 
аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Куцевич Максим Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3514 А] УДК 349.6 

349.7 Атомне право 

На ступінь кандидата 

304. Деркач А. Л. Організаційно-правові аспекти контролю у галузі ядерної та радіаційної 
безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і 
процес ; фін. право ; інформ. право" / Деркач Андрій Леонідович ; НАН України, Ін-т дер-
жави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. 
— [2007-4084 А] УДК 349.7 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь доктора 
305. Драгомирецька Н. М.  Комунікативна діяльність в державному управлінні: теоретико-

методологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 
25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Драгомирецька Наталія Михайлівна ; Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України. — К., 2007. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — 100 пр. 
— [2007-3657 А] УДК 35.078 

На ступінь кандидата 

306. Гбур З. В. Вдосконалення моніторингу в системі державного управління : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
Гбур Зоряна Володимирівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Львів, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19. — 100 пр. — [2007- 
3635 А] УДК 35.078.3 

307. Захарченко В. Ю. Організаційно-правові засади реформування системи державної 
служби в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 
"Держ. служба" / Захарченко Віталій Юрійович ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(9 назв). — 100 пр. — [2007-4304 А] УДК 35.085 

308. Сербинська Т. О. Системнорівневий аналіз і моделювання суб’єктної складової 
державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Сербинська Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. 
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держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2007-3572 А] УДК 35.07:303.094.7 

309. Сидорчук О. Г. Механізми формування соціального капіталу (державно-управлінський 
аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Сидорчук Ористлава Григорівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України. — Львів, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(14 назв). — 100 пр. — [2007-3773 А] УДК 35.073.5 

310. Черкасський Р. А. Підвищення соціального статусу органів митної служби України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. наук  з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія 
держ. упр." / Черкасський Руслан Анатолійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 
Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — 
[2007-3999 А] УДК 35.073.6 

311. Чернюк О. В. Вдосконалення системи адміністративно-територіального устрою в Украї-
ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продуктив. 
сил і регіон. економіка" / Чернюк Ольга Володимирівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. 
сил України. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4000 А] 

 УДК 35.071.5(477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь кандидата 
312. Билінін Я. В. Правове регулювання фінансового контролю в сфері міжбюджетних 

відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і 
процес ; фін. право ; інформ. право" / Билінін Ярослав Володимирович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, 
[Донец. юрид. ін-т, Луган. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16  
(10 назв). — 100 пр. — [2007-3813 А] УДК 351.72:336.148](477) 

313. Ворона П. В. Експлікація місцевого самоврядування в програмах політичних 
партій України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 
25.00.04 "Місц. самоврядування" / Ворона Петро Васильович ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4214 А] УДК 352.07 

314. Дутчак І. Б. Державне регулювання розвитку фармацевтичного ринку в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-
вом" / Дутчак Ірина Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2007-4330 А] УДК 351.77:615.1](477) 

315. Заїка О. В. Державне регулювання ринку праці в регіоні : автореф. дис. на здобу-
ття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Заїка Оле-
на Вікторівна ; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3670 А] УДК 351.83:331.5 

316. Котковський В. Р. Державне регулювання економічної безпеки в Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Котков-
ський Володимир Романович ; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 
2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3698 А] УДК 351.82.078.3 

317. Кушніренко О. М. Державна підтримка розвитку транскордонного співробітництва : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
Кушніренко Олександр Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2007-3516 А] УДК 351.82:339.92 

318. Лазар І. Г. Вдосконалення механізмів формування та реалізація ґендерної політики в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Лазар Ірина Геннадіївна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. — Львів, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви). — 100 пр. — 
[2007-3709 А] УДК 351.83:396.9 
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319. Ляшенко В. М. Державна політика запобігання тероризму в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 
Ляшенко Валерій Михайлович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. упр. при Президентові 
України. — Львів, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-3715 А] УДК 351.86 

320. Михальська В. В. Державне регулювання механізму формування освітнього середовища 
для малого та середнього підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 
2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3526 А] УДК 351.851:334.012.6 

321. Пахомов В. В. Організаційно-правові засади здійснення державного контролю за 
правозастосовчою діяльністю податкових органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Пахомов Володимир 
Васильович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — Ірпінь, 
2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3948 А] УДК 351.713.072.2 

322. Петровський В. М. Становлення та розвиток міської поліції Російської імперії у другій 
половині ХVІІІ — на початку ХХ ст. (на матеріалах Одеси) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / 
Петровський Володимир Миронович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 16, [1] с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (19 назв). — 100 пр. — [2007-3744 А] УДК 351.745(477.74-25)"17/19" 

323. Худолей О. С. Трансформаційні процеси у сфері пам’яткоохоронної справи в Україні 
(1991 р. — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Худолей Оксана Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Черкас. 
держ. технол. ун-т]. — Луганськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2007-3591 А] УДК 351.853(477)"1991/2007" 

324. Шилова В. І. Державне регулювання ринку освітніх послуг в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шилова 
Валентина Іванівна ; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4017 А] УДК 351.851(477) 

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

На ступінь кандидата 
325. Жарков Я. М. Інформаційно-психологічний вплив на війська та населення противника 

(1939—2000 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. 
історія" / Жарков Яків Миколайович ; Нац. акад. оборони України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 100 пр. — [2007-4374 А] УДК 355.48"1939/2000" 

326. Мацевко Т. М. Психологічні особливості розитку управлінської компетентності 
муйбутніх магістрів військового профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 08.00.09 "Психологія діяльності в особл. умовах" / Мацевко Тарас Михайлович ; Нац. 
акад. оборони України. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2007-4390 А] УДК 355.237:159.9 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальне страхування 
На ступінь кандидата 

327. Ріппа М. Б. Державне пенсійне забезпечення в Україні та шляхи його розвитку : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ріппа 
Марія Богданівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3758 А] УДК 364-646.2(477) 

328. Стожок Л. Г. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в системі 
соціальної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Стожок Людмила Григорівна ; Київ. 
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нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2007-3581 А] УДК 364.35(477) 

329. Тарасова Н. О. Роль страхових послуг у відтворенні робочої сили : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 
Тарасова Наталя Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(22 назви). — 100 пр. — [2007-3782 А] УДК 364.3:331.522.4 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

На ступінь кандидата 

330. Палійчук О. М. Педагогічні ідеї та освітня діяльність Антоніни Горохович (1913—1997) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Палійчук Оксана Михайлівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2007-4006 А] УДК 37(71)(092) 

37.0 Загальні питання освіти, виховання, навчання. Навчальні плани, 
програми, предмети 

На ступінь доктора 

331. Чернобровкін В. М. Психологія прийняття рішень у педагогічний діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / 
Чернобровкін Володимир Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 42 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (36 назв). — 100 пр. — [2007-3412 А] УДК 37.015.3+159.922.6 

На ступінь кандидата 

332. Галів М. Д. Проблема формування характеру особистості в історії розвитку української 
педагогічної думки (60-ті ХІХ — 60-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Галів Микола Дмитрович ; 
Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Житомир, 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2007-3633 А] УДК 37.03(477)"18/19" 

333. Ілініцька Н. С. Організаційно-педагогічні умови музичної самоосвіти та самовиховання 
старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та 
методика муз. навчання" / Ілініцька Наталія Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т 
проблем виховання АПН України]. — К., 2007. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2007-3677 А] УДК 37.041:78.07 

334. Капелюк В. В. Формування особистості підлітка в однодітних сім’ях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Капелюк Во-
лодимир Володимирович ; Херсон. держ. ун-т, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Херсон, 
2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3682 А] УДК 37.032:316.356.2 

335. Кислий А. О. Релігійна освіта в Україні як чинник формування суспільної моралі : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Кислий 
Анатолій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3497 А] 

 УДК 37.014.52(477) 
336. Клименюк Н. В. Виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників в умовах 

професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 
"Теорія та методика виховання" / Клименюк Наталія Василівна ; Херсон. держ. ун-т, [Миколаїв. 
держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили]. — Херсон, 2007. — 19 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). 
— 100 пр. — [2007-3687 А] УДК 37.032+364-47-021.311 
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337. Когут Т. М. Педагогічна та просвітницька діяльність Василя Сімовича (1880—1944) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Когут Тетяна Михайлівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4105 А] УДК 37.01(092) 

338. Муратова І. А. Філософсько-освітні виміри самосвідомості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Муратова Ірина Анатоліївна ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). 
— 100 пр. — [2007-3276 А] УДК 370.013.73 

339. Павленко В. І. Організація науково-методичної роботи в школах сільської місцевості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Павленко Володимир Іванович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2007. 
— 21 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2007-3942 А] УДК 37.013(1-22) 

340. Прищак М. Д. Генеза поняття духовності в педагогічній думці України (друга половина 
ХІХ — 20-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Прищак Микола Дем’янович ; Ін-т педагогіки АПН 
України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3549 А] 

 УДК 37.013.46(477)"18/19" 
341. Солопчук Д. М. Формування здорового способу життя молодших підлітків у 

позаурочній фізкультурно-спортивній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Солопчук Дмитро Миколайович ; Ін-т пробл. 
виховання Акад. пед. наук України. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2007-4277 А] УДК 37.037:374.1 

371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація 

На ступінь доктора 

342. Мушкета Р. Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання 
навчальних досягнень учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Мушкета Радослав ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка, [Познан. вища шк. педагогіки та адміністрування]. — Тернопіль, 2007. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 31—37 (62 назви). — 100 пр. — [2007-3531 А] УДК 371.13:796](438) 

На ступінь кандидата 
343. Ананьєва Н. В. Організаційно-педагогічні засади діяльності полілінгвістичної гімназії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Ананьєва Надія Василівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3606 А] УДК 371.2 

344. Анцибор А. І. Соціально-психологічні характеристики особистості сільського вчителя як 
лідера громадської думки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.05 "Соц. психологія, психологія соц. роботи" / Анцибор Анатолій Іванович ; Ін-т соц. 
та політ. психології АПН України. — К., 2007. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 
100 пр. — [2007-3449 А] УДК 371.16 

345. Бережинська Т. В. Формування готовності майбутнього вчителя до оцінювання навча-
льних досягнень молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бережинська Тетяна Василівна ; Ін-т 
педагогіки АПН України. — К., 2007. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). —  
100 пр. — [2007-4287 А] УДК 371.133 

346. Василенко Н. В. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інно-
ваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: [спец.] 13.00.04 "Теорія 
і методика проф. освіти" / Василенко Надія Володимирівна ; Центр. ін-т післядиплом. пед. 
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освіти Акад. пед. наук України. — К., 2007. — 20 , [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4064 А] УДК 371.14 

347. Волошина О. В. Педагогічні умови виховання толерантності у підлітків старшого віку в 
позакласній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія 
та методика виховання" / Волошина Оксана Василівна ; Херсон. держ. ун-т, [Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського]. — Херсон, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2007-3628 А] УДК 371.388.034-053.6 

348. Скрябіна Т. О. Формування інноваційного стилю діяльності майбутнього вчителя історії 
в процесі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія 
та методика проф. освіти" / Скрябіна Тетяна Олегівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, 
[Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3577 А] УДК 371.13:94 

349. Сукачова Г. П. Формування професійного мовленнєвого етикету майбутніх інженерів-
педагогів у навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сукачова Ганна Павлівна ; Ін-т проф.-техн. освіти 
АПН України, [Укр. інж.-пед. акад]. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с.15—16 (5 назв). — 100 пр. — 
[2007-3977 А] УДК 371.15:174 

350. Ткаченко С. П. Інтеграція знань з методики фізики і психолого-педагогічних дисциплін 
у підготовці майбутнього вчителя фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання фізики" / Ткаченко Світлана Петрівна ; Нац. пед. ун-т  
ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2007-4282 А] УДК 371.134:53 

373 Види загальноосвітніх шкіл. Дошкільна освіта і виховання.  
Початкова школа. Середня школа 

На ступінь доктора 
351. Імашев Г. Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх 

загальноосвітніх школах Казахстану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія і методика навчання фізики" / Імашев Гізатулла ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова, [Ін-т педагогіки Акад. пед. наук України]. — К., 2007. — 43, [4] с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 37—43 (99 назв). — 100 пр. — [2007-4308 А] УДК 373.5.016:53 

352. Шоробура І. М. Становлення та розвиток шкільної географічної освіти в Україні (ХІХ—
ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Шоробура Інна Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 43 с. — 
Бібліогр.: с. 35—40 (55 назв). — 130 пр. — [2007-4363 А] УДК 373.5.016+910.1](477)"18/19" 

На ступінь кандидата 

353. Андрієць О. М. Методика опрацювання науково-навчальних текстів у старших класах з 
поглибленим вивченням української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Андрієць Олена Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т. — 
Херсон, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3448 А] 

 УДК 373.5.016:811.161.2 
354. Андрощук І. П. Методика технологічної підготовки учнів старших класів сільських 

загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика труд. навч." / Андрощук Ігор Петрович ; Ін-т проф.-техн. освіти 
АПН України, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4367 А] УДК 373.5.035.3 

355. Балабуха К. В. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до навчання старшо-
класників фразеології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Тео-
рія та методика навчання (герман. мови)" / Балабуха Катерина Володимирівна ; Південноукр. держ. 
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пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2007. — 19, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3613 А] УДК 373.5.016:811.111’373.7 

356. Васильченко Л. Л. Формування основ духовності у молодших школярів у процесі нав-
чання образотворчого мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: [спец.] 
13.00.09 "Теорія навчання" / Васильченко Лариса Леонідівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-
роди. — Х., 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4066 А] 

 УДК 373.3.016:75 
357. Добровольська Л. С. Розвиток іншомовних умінь старшокласників у процесі вивчення 

освітніх курсів англійською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Добровольська Леся Станіславівна ; Південноукр. держ. пед. 
ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2007-3655 А] УДК 373.5.016:811.111 

358. Малишевський О. В. Пропедевтика інформаційної культури учнів 5—7 класів на 
заняттях з трудового навчання і художньої праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13. 00. 02 "Теорія та методика труд. навчання" / Малишевський Олег Володимирович ; 
Ін-т проф.-техн. освіти АПН України, [Ін-т педагогіки]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—
17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3716 А] УДК 373.5.016:62 

359. Марченко О. М. Систематизація знань старшокласників у процесі навчання математики 
з комп’ютерною підтримкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Марченко Олена Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2007-4388 А] УДК 373.5.016:51 

360. Мельник Ю. С. Дидактичні умови формування алгоритмічної культури молодших 
школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 "Теорія навчання" 
/ Мельник Юрій Степанович ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—
17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-3259 А] УДК 373.545.02 

361. Мисловська С. К. Методика використання електронних додатків до підручників фізики 
в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і 
методика навчання фізики" / Мисловська Світлана Костянтинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-3264 А] 

 УДК 373.5:53+004.032.6 
362. Нак М. М. Історико-методичний аналіз розвитку методів розв’язування задач з 

алгебри в загальноосвітній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання математики" / Найдьонов Сергій В’ячеславович ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2007-3728 А] УДК 373.5.016:512 

363. Піщалковська М. К. Система роботи загальноосвітнього навчального закладу з 
профільного навчання старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Піщалковська Марина Костянтинівна ; Ін-т 
пед. освіти і освіти дорослих Акад. пед. наук України. — К., 2007. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19  
(12 назв). — 100 пр. — [2007-3747 А] УДК 373.54.047 

364. Половіна О. А. Формування естетичного ставлення до природи засобами образотвор-
чого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / 
Половіна Олена Анатоліївна ; Ін-т пробл. виховання АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова]. — К., 2007. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2007-3320 А] УДК 373.2.036 

365. Пригодій А. В. Розвиток просторової уяви учнів основної школи в процесі технічного 
моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика труд. навчання" / Пригодій Алла Володимирівна ; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України, 
[Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— 100 пр. — [2007-3753 А] УДК 373.035.3:159.954 
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366. Рапаєва М. В. Методи навчання історії у вітчизняній школі другої половини ХІХ — по-
чатку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія 
та методика навчання" / Пузирьов Олександр Леонідович ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4343 А] УДК 373.5.016:94(477)"18/19" 

367. Сазонова А. В. Формування первинного економічного досвіду старших дошкільників в 
ігровій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.08 "Дошк. 
педагогіка" / Сазонова Анастасія Вікторівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 
[Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(7 назв). — 100 пр. — [2007-3565 А] УДК 373.2.03.330 

368. Смагіна Т. М. Формування громадської компетентності учнів у процесі навчання 
правознавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Смагіна Таїса Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4276 А] УДК 373.5.016:34 

369. Сорока Т. П. Зміст і методика трудового навчання учнів 5—7 класів загальноосвітньої 
школи в Україні (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика трудового навчання" / Сорока Тарас Петрович ; Ін-т проф.-
техн. освіти Акад. пед. наук України, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2007. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3778 А] УДК 373.5.035.3(477)"19" 

370. Стадніченко С. М. Методика вивчення молекулярної фізики на основі особистісно 
орієнтованої технології в умовах профільного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання фізики" / Стадніченко Світлана 
Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3579 А] 

 УДК 373.5.016:539.2 
371. Уфімцева С. В. Організаційно-педагогічні умови творчого розвитку дитини в умовах 

навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад — початкова школа : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка і історія педагогіки" / 
Уфімцева Світлана Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих Акад. пед. наук України]. — К. : 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—17  
(12 назв). — 100 пр. — [2007-3384 А] УДК 373.2.036 

372. Фенцик О. М. Методичні концепти вивчення змісту і форми епічного твору в старших 
класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. техн. наук : [спец.] 
13.00.03 "Теорія та методика навчання" / Фенцик Оксана Миколаївна ; Ін-т пед. АПН України, 
[Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2007. — 21 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). —  
100 пр. — [2007-3993 А] УДК 373.5.016:821.161.2 

373. Хоменко П. В. Формування функціональних знань старшокласників з органічної хімії в 
загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Хоменко Павло Віталійович ; Нац. пед. ун-т  
ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки АПН України]. — К. : 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с.  15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2007-3400 А] УДК 373.5.016:54 

374. Шкловська О. Н. Формування читацької компетенції старшокласників у процесі 
вивчення зарубіжної літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Шкловська Олена Наумівна ; Ін-т педагогіки АПН України, 
[Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2007. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. —  
[2007-4199 А] УДК 373.5.016:82.09(1-87) 

375. Явоненко М. В. Система творчих завдань міжпредметного характеру як засіб розвитку 
літературно-творчих здібностей молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13.00.09 "Теорія навчання" / Явоненко Марина Валеріївна ; Ін-т педагогіки АПН 
України, [Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2007. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3439 А] УДК 373.3.036:82 

376. Ягеніч Л. В. Формування у молодших школярів стратегічної компетенції в процесі нав-
чання аудіювання англійською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 
13.00.02 "Теорія та методика навчання : герман. мови" / Ягеніч Лариса Вікторівна ; Київ. 
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нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2007-4035 А] УДК 373.3.016:811.111 

376 Виховання, освіта та навчання спеціальних груп осіб. Спеціальні школи 
На ступінь кандидата 

377. Токарук Л. С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним проце-
сом у загальноосвітніх школах-інтернатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Токарук Людмила Степа-
нівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(10 назв). — 100 пр. — [2007-3379 А] УДК 376.56.018.32 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання.  
Початкова та середня професійна освіта 

На ступінь кандидата 

378. Величко Н. О. Систематизація екологічних знань учнів професійно-технічних училищ 
автотранспортного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Величко Неля Олександрівна ; Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих Акад. пед. наук України. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3624 А] УДК 377.36:504 

379. Кулешова В. В. Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх інженерів-
педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кулешова Вікторія Володимирівна ; Ін-т проф.-
техн. освіти АПН України, [Укр. інж.-пед. акад. (Харків)]. — К., 2007. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4332 А] УДК 377.13 

380. Романишина О. Я. Формування інформаційної культури студентів коледжів технічного 
профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Романишина Оксана Ярославівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. 
— Тернопіль, 2007. — 20 с. : іл. табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3332 А] 

 УДК 377.3 

378 Вища професійна освіта. Вищі навчаль.ні заклади.  
Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

381. Жорнова О. І. Теоретико-методологічні засади формування культуротворчості студентів 
університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Жорнова Ольга Іллівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 
[Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2007. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (54 назви). —  
100 пр. — [2007-4090 А] УДК 378.4.03 

На ступінь кандидата 

382. Білий Л. Г. Організаційно-педагогічні основи управління вищим навчальним закладом 
недержавної форми власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Білий Леонід Григорович ; Ін-т вищ. освіти Акад. 
пед. наук України, [Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького]. — К., 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3814 А] УДК 378.1 

383. Бушуєв Ю. В. Рівень фізичного здоров’я студентів як клініко-фізіологічна основа 
фізичного виховання у вузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 
"Лікувал. фізкультура та спорт. медицина" / Бушуєв Юрій Веніамінович ; М-во охорони здоров’я 
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України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — 
Дніпропетровськ. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3824 А] 

 УДК 378.17.042.1 
384. Гороховська Т. В. Формування культури професійного мовлення майбутніх працівників 

органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Гороховська Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. 
служби України ім. Богдана Хмельницького, [Київ. нац. ун-т внутр. справ]. — Хмельницький, 2007. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3642 А] 

 УДК 378.6:351.74]:81’276.6 
385. Дубич К. В. Особистісно орієнтоване виховання студентів в умовах соціокультурного 

середовища вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Дубич Клавдія Василівна ; Східноукр. нац. ун-т  
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. 
— [2007-3481 А] УДК 378.14 

386. Жигінас Т. В. Методичні засади підготовки майбутніх учителів музики до концертно-
освітньої діяльності серед дітей та юнацтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 
спец. 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Жигінас Тетяна Володимирівна ; Нац. пед.  
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. 
— [2007-3667 А] УДК 378.016:78.071.2 

387. Кондратенко Г. Г. Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в 
процесі музично-сценічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія і методика муз. навчання" / Кондратенко Ганна Григорівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. 
— [2007-4381 А] УДК 378.016:78 

388. Кондратьєва О. М. Методична система контролю і коригування знань та умінь 
студентів технічних спеціальностей у процесі навчання вищої математики : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання математики" / 
Кондратьєва Оксана Марківна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. нац. ун-т  
ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 
— 100 пр. — [2007-3693 А] УДК 378.016:51 

389. Малюга О. С. Навчання професійно орієнтованого читання наукових англомовних 
текстів студентів-магістрів аграрних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13. 00. 02 "Теорія та методика навчання : герм. мови" / Малишевський Олег Воло-
димирович ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. — К., 2007. 
— 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3717 А] УДК 378.016:811.111 

390. Мороз Т. О. Загальнокультурна компонента як засіб естетичного виховання майбутніх 
учителів іноземної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 
"Теорія і методика виховання" / Мороз Тетяна Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля, [Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України]. — Луганськ, 2007. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3726 А] УДК 378.147.036 

391. Островська Н. Д. Особистісно-орієнтований підхід у навчанні дисциплін гумані-
тарного циклу студентів агротехнічного інституту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Островська Надія Дмит-
рівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4149 А] УДК 378.147 

392. Перлова В. В. Методика формування у майбутніх учителів англійської мови 
професійно орієнтованих слуховимовних навичок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. мови" / Перлова Вікто-
рія Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 
К., 2007. — 24 с. : іл., табл. — Рез.: англ. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — 
[2007-3741 А] УДК 378.147:811.11 
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393. Петриченко Л. О. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної 
діяльності в позааудиторній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Петриченко Лариса Олексіївна ; Кіровоград. держ. пед. 
ун-т ім. Володимира Винниченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Кіровоград, 2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2007-4173 А] УДК 378.147:371.13 

394. Резнік С. М. Формування управлінських умінь і навичок у майбутніх інженерів у 
вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Резнік Світлана Миколаївна ; Ін-т 
проф.-техн. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2007-4397 А] УДК 378.6.035:62 

395. Саунова Ю. О. Формування екологічної свідомості студентів природничих 
факультетів у процесі навчально-виробничої практики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Саунова Юлія 
Олександрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Криворіз. держ. 
пед. ун-т]. — Кіровоград, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2007-4160 А] УДК 378.047 

396. Семенчук Ю. О. Формування англомовної лексичної компетенції у студентів 
економічних спеціальностей засобами інтерактивного навчання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання : герман. мови" / 
Семенчук Юліан Олексійович ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (15 назв). — 130 пр. — [2007-3771 А] УДК 378.147:811.111 

397. Стась М. І. Методика формування творчих здібностей майбутніх учителів образо-
творчого мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 
"Теорія та методика навчання" / Стась Мелінда Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова, [Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 100 пр. — [2007-3362 А] УДК 378.147.036.5 

398. Сукнов М. П. Організація контролю навчальної діяльності студентів вищого 
технічного  навчального закладу в умовах кредитно-модульного навчання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступення канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Сукнов Михай-
ло Петрович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2007. — 21 с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с.17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3978 А] УДК 378.147 

399. Терентьєва Н. О. Розвиток політехнічної освіти у вищих педагогічних навча-
льних закладах України (ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Терентьєва Наталія Олександ-
рівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук. України, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-
кого]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2007-3981 А] 

 УДК 378.5:37](477)"19" 
400. Титаренко Л. М. Формування екологічної компетентності студентів біологічних 

спеціальностей університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Титаренко Лариса Миколаївна ; Акад. пед. наук 
України, Ін-т пробл. виховання, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2007. —  
20 с. : іл., — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4182 А] УДК 378.016:57 

401. Трегубенко І. Б. Методи та моделі оптимізації системи управління навчальним 
процесом в вищих закладах освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Трегубенко Ірина Борисівна ; 
Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2007. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. 
— [2007-3787 А] УДК 378.14 

402. Чемерис О. А. Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної 
підготовки майбутніх учителів математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чемерис Ольга Анатоліївна ; 
Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2007-3799  А] УДК 378.147:51 
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403. Яремчук Н. Я. Підготовка студентів класичного університету до виховної діяльності у 
загальноосвітній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук.: [спец.] 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Яремчук Наталія Ярославівна ; Вінниц. нац. пед. ун-т  
ім. Михайла Коцюбинського, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Вінниця, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4040 А] УДК 378.133 

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 

На ступінь кандидата 
404. Радович Р. Б. Традиційне житлово-господарське будівництво українців північно-

західної Галичини і південно-західної Волині другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: Етнічні риси і 
локальна специфіка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 
"Етнологія" / Радович Роман Богданович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т 
народознав. — Львів, 2007. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3550 А] 

 УДК 39+728.6]()(477.83/.86+477.82)"18/19" 
405. Родінова Н. Л. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Родінова Наталія Леонідівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [ 2007-4400 А] УДК 39(477) 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ ТА ХІМІЧНИХ НАУК 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія.  
Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та 

захист від неї. Екологія 

На ступінь доктора 
406. Андрєєва Н. М. Теоретико-методологічні засади екологізації інвестиційної діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природо-
користування і охорони навколиш. середовища" / Андрєєва Наталя Миколаївна ; НАН України, Ін-т 
пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2007. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 25—29 (38 назв). — 100 пр. — [2007-3447 А] УДК 502.14 

407. Василенко С. Л. Екологічна безпека систем водопостачання міст: методологія вивчення 
та управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. 
безпека" / Василенко Сергій Леонідович ; Укр. НДІ екол. пробл., [Ін-т телекомунікацій і глобал. 
інформ. простору НАН України]. — Х., 2007. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (60 назв). — 
100 пр. — [2007-3825 А] УДК 504.61:628.1 

408. Манівчук Г. В. Механізми відновлення саморегуляції, підвищення продуктивності, 
охорони та раціонального використання лучних агробіогеоценозів Українських Карпат : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Манівчук Григорій 
(Юрій) Васильович ; Ін-т агроекології Укр. акад. аграр. наук, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2007. —  
39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (44 назви). — 100 пр. — [2007-4254 А] УДК 502.1 

409. Руденко С. В. Екологічна безпека техногенно навантаженних урбанізованих 
екосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. 
безпека" / Руденко Сергій Васильович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, 
[Одес. нац. мор. ун-т]. — Миколаїв, 2007. — 35 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 30—32  
(34 назви). — 100 пр. — [2007-3334 А6] УДК 502.17 

На ступінь кандидата 
410. Лісняк В. М. Підвищення екологічної безпеки при аварійних викидах токсичних 

речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / 
Лісняк Володимир Михайлович ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва, [Дніпропетров. нац. 



   

  49 

ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна М-ва трансп. та зв’язку України]. — Сімферополь, 2007. 
— 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (22 назви). — 120 пр. — [2007-4246 А] УДК 502.3:519.6 

411. Смірнова К. В. Удосконалення економічних методів управління природоохоронною 
діяльністю на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Смірнова Катерина Во-
лодимирівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. держ. екол. ун-т]. — Оде-
са, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3356 А] УДК 502.14 

412. Чемерис І. А. Формування екологічного стану лісових біогеоценозів в зоні впливу 
хімічних підприємств м. Черкаси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Чемерис Інгріда Альгімантівна ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Рівнен. нац. ун-т 
вод. госп-ва та природокористування]. — Дніпропетровськ, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3798 А] УДК 502.3:504.5:662.613 

413. Чорна Л. О. Створення та діяльність природних заповідників в Україні (1920—1930-ті 
рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Чор-
на Людмила Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3413 А] УДК 502.15(477)"192/193" 

414. Юровчик В. Г. Конструктивно-географічні засади оптимізації лісів і лісового 
господарства Волинської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 
11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Юровчик Володимир 
Геннадійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(9 назв). — 100 пр. — [2007-3437 А] УДК 502.171:630](477.82) 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 
415. Стронська Г. О. Піднапівгрупова будова напівгруп стискуючих перетворень : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступення канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія" / Стронська 
Ганна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с.13—
14 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3976 А] УДК 512.53 

514 Геометрія  

На ступінь кандидата 
416. Фомін Є. М. Геометричне моделювання розв’язків системи рівнянь Лоренца при 

розробці імпульсного впорскувача : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Фомін Євген Миколайович ; М-во аграр. політики 
України, Таврійс. держ. агротехн. акад., [Ун-т цивіл. захисту (Харків)]. — Мелітополь,  2007. — 17 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3391 А] УДК 514.18 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 
417. Філевич П. В. Асимтотичні властивості аналітичних і випадкових аналітичних функцій, 

зображених степеневими рядами і рядами Діріхле : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Філевич Петро Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 28—30 (26 назв). — 100 пр. — [2007-4352 А] УДК 517.537.6 

На ступінь кандидата 
418. Бродяк О. Я. Зростання та розподіл нулів цілих функцій скінченного λ-типу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Бродяк Оксана 
Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). 
— 100 пр. — [2007-4209 А] УДК 517.5 
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419. Герасименко В. О. Узагальнені представлення субгармонійних функцій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 "Мат. аналіз" / Герасименко Владислав 
Олександрович ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — 
Донецьк, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3636 А] УДК 517.57 

420. Деревягін М. С. Спектральний аналіз узагальнених матриць Якобі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 "Мат. аналіз" / Деревягін Максим 
Сергійович ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки, [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 
2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3652 А] УДК 517.984 

421. Рибачук Л. В. Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 "Диференц. 
рівняння" / Рибачук Людмила Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2007-3555 А] УДК 517.9 

422. Салімов Р. Р. До теорії локальної поведінки відображень зі скінченним спотворенням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Матем. аналіз" / 
Салімов Руслан Радікович ; НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2007. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4007 А] УДК 517.5 

423. Хома-Могильська С. Г. Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другого 
порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. 
рівняння" / Хома-Могильська Світлана Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4189 А] УДК 517.9 

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика 

На ступінь доктора 

424. Радченко В. М. Інтеграли за загальними випадковими мірами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Радченко 
Вадим Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 37 с. — Бібліогр.:  
с. 32—34 (29 назв). — 100 пр. — [2007-3551 А] УДК 519.21 

На ступінь кандидата 

425. Семеновська Н. В. Задачі лінійного прогнозу для однорідного та ізотропного ви-
падкового поля, що спостерігається на сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Семеновська На-
талія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 14 с. — Бібліогр.: с. 12 
(8 назв). — 100 пр. — [2007-3346 А] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 
426. Демидов В. І. Система підтримки прийняття рішень в автоматизованій системі 

управління технологічним процесом синтезу жирів із потрібними властивостями : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.01 "Автоматизація технол. процесів" / 
Демидов Всеволод Ігорович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3478 А] УДК 519.651:544.016 

427. Шаповалов Ю. О. Декомпозиційні методи оптимального розміщення об’єктів в 
системах технічного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Шаповалов Юрій Олександрович ; 
НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Житомир. держ. 
технол. ун-т]. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). —  
100 пр. — [2007-3420 А] УДК 519.6 
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519.7 Математична кібернетика. Математичні питання семіотики. 
Математична лінгвістика 

На ступінь кандидата 

428. Денисюк П. Ю. Інформаційне та математичне забезпечення САПР гідравлічних 
мікроелектромеханічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Денисюк Павло Юрійович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (31 назва). — 
100 пр. — [2007-3479 А] УДК 519.711 

429. Сапунов С. В. Аналіз графів з позначеними вершинами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / 
Сапунов Сергій Валерійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Ін-т приклад. 
математики і механіки]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2007-3769 А] УДК 519.7 

430. Сопронюк Є. Ф. Моделювання, практична стійкість і оптимізація систем зі зміною 
вимірності фазового простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Сопронюк Євгеній Федорович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2007-3973 А] УДК 519.718:681.516 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 

431. Васильєва Н. К. Економіко-математичне моделювання системного інноваційного 
оновлення аграрного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 
[спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Васильєва Наталя 
Костянтинівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", 
[Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2007. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (51 назва). — 130 пр. — [2007-4065 А] УДК 519.86:338.43 

432. Чернуха О. Ю. Математичне моделювання дифузійних процесів у середовищах з випад-
ковими та регулярними включеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Чернуха Ольга Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — 
Львів, 2007. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 (55 назв). — 100 пр. — [2007-3593 А] 

 УДК 519.87:532.72 

На ступінь кандидата 

433. Ахієзер О. Б. Математичне моделювання нестаціонарних стохастичних енергопотоків на 
основі трикутної моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 
"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Ахієзер Олена Борисівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т". — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3611 А] 

 УДК 519.87:620.92 
434. Кокряцька Н. І. Удосконалення методів нейроподібної обробки інформації на основі 

моделей паралельно-ієрархічного перетворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Кокряцька Наталія Іванівна ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2007-3499 А] УДК 519.87:004 

435. Коршевнюк Л. О. Системна методологія розподілу ресурсів різної природи на основі 
нечіткої логіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.04 "Систем. 
аналіз і теорія оптимал. рішень" / Коршевнюк Лев Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
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політехн. ун-т", [Навч.-наук. комплекс "Ін-т приклад. систем. аналізу"]. — К., 2007. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (36 назв). — 100 пр. — [2007-3501 А] УДК 519.86 

436. Недашківська Н. І. Розробка методологічного і математичного забезпечення 
розв’язання задач передбачення на основі модифікованого методу аналізу ієрархій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / 
Недашківська Надія Іванівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2007-3533 А] УДК 519.816 

437. Ткач О. В. Математичне моделювання економічних процесів збереження та відтворення 
родючості ґрунтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Ткач Олег Валентинович ; Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана. — К. : 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2007-3375 А] УДК 519.863:332.37 

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 

520 Інструменти, прилади та методи астрономічних досліджень 

На ступінь кандидата 
438. Ляшко Д. А. Ешеле спектри пекулярних зір і автоматизований комплекс їхньої 

обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 "Астро-
фізика, радіоастрономія" / Ляшко Дмитро Аркадійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Одеса, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. —  
100 пр. — [2007-4251 А] УДК 520.84 

528 Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Аерокосмічні зйомки та 
фотограмметрія. Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь кандидата 
439. Кулик В. Б. Картографічне забезпечення передумов розвитку фермерства (на прикладі 

Вінницької області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.12 
"Геогр. картографія" / Кулик Вікторія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3220 A] УДК 528.94:[911.2:631.11 

440. Скуратівська І. А. Математичне моделювання і прогнозування кисневого режиму 
водних об’єктів в умовах антропогенного навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Скуратівська Інна 
Антонівна ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Нац. ун-т "Києво-
Могилян. акад."]. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2007-3353 А] УДК 528.94+556.5 

53 Фізика 

530.1 Основні теорії (принципи) фізики 

На ступінь доктора 
441. Найдьонов С. В. Детермінований хаос у нелінійних системах з розривами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-техн. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Найдьонов 
Сергій В’ячеславович ; НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 2007. — 34 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—31 (38 назв). — 100 пр. — [2007-3727 А] УДК 530.182 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь доктора 
442. Петришин І. С. Науково-методологічні та технічні засади забезпечення точності 

вимірювань витрати природного газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Петришин Ігор Степанович ; Нац. ун-т 
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"Львів. політехніка", [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 2007. — 32 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 26—29 (40 назв). — 100 пр. — [2007-3743 А] УДК 531.733+681.122 

На ступінь кандидата 
443. Коробійчук І. В. Двокільцевий динамічно настроюваний гравіметр авіаційної 

гравіметричної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.01 
"Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Коробійчук Ігор Вацлавович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 14—16 (18 назв). — 120 пр. — [2007-4316  А] УДК 531.383 

532 Гідромеханіка 

На ступінь кандидата 
444. Черевко К. В. Вплив температури, тиску та концентрації на стаціонарну дифузію в 

обмежених системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.14 
"Теплофізика і молекуляр. фізика" / Черевко Костянтин Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3409 А] 

 УДК 532.7 

535 Оптика 

На ступінь доктора 
445. Жмурін П. М. Природа центрів активації в об’ємних та нанорозмірних кристалах 

оксиортосилікатів (Y, Gd, Lu)2-xSiO5:(Pr3+,Ce3+)x : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Жмурін Петро Миколайович ; 
НАН України, Ін-т монокристалів, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів НАН України]. — Х., 2007. — 32 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (26 назв). — 100 пр. — [2007-4375 А] УДК 535.373.2+535.337 

На ступінь кандидата 
446. Балахонова Н. О. Аномальні явища, обумовлені збудженням поверхневих поляритонів 

оптичного діапазону на дифракційних гратках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : спец. 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Балахонова Наталія Олександрівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба]. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-3614 А] УДК 535.43 

447. Овечкін В. С. Вдосконалення методики розрахунку максимальної дальності розпіз-
навання тепловізійних систем спостереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / Овечкін Віталій Сергійович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16  
(10 назв). — 100 пр. — [2007-3289 А] УДК 535.21 

448. Ревенко А. С. Властивості плівок GaN, отриманих на поруватому GaAs методом 
нітридизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 "Фізика 
напівпровідників та діалектриків" / Ревенко Андрій Сергійович ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бер-
дянськ, 2007. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2007-3330 А] УДК 535.37 

449. Шалаєв Р. В. Фотостимульована модифікація і оптичні властивості плівок алмазопо-
дібного вуглецю : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фі-
зика твердого тіла" / Шалаєв Ростислав Валерійович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т  
ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. 
— [2007-4003 А] УДК 535.21:538.958 

450. Яворський М. О. Поширення оптичних вихорів у скручених та навитих слабона-
прямних оптичних волокнах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 
01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Яворський Максим Олександрович ; Таврійс. нац. ун-т  
ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2007. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — 
[2007-3440 А] УДК 535+52-626]:681.7.068.2 
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536 Термодинаміка 

На ступінь доктора 
451. Лушпенко С. Ф. Математичне моделювання теплових процесів у керамічних та над-

твердих матеріалах з ідентифікацією їх теплофізичних властивостей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Лушпенко 
Сергій Федорович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2007. — 33 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30 (32 назви). — 100 пр. — [2007-4249 А] УДК 536.24.08 

На ступінь кандидата 
452. Москалюк А. В. Оствальдівське дозрівання в сплавах і гетероструктурах в умовах змішаної 

дифузії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Москалюк Анатолій Валерійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2007-3932 А] УДК 536.421:539.219.3 

453. Рассамакін А. Б. Розробка та використання моделей теплового стану і аналіз 
вогнестійкості кабельних трас енергетичних об’єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Рассамакін Андрій 
Борисович ; Ін-т техн. теплофізики НАН України. — К., 2007. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—
21 (8 назв). — 120 пр. — [2007-3553  А] УДК 536.24:621.311.4 

454. Шевчук Т. М. Роль ангармонічних ефектів у формуванні теплофізичних властивостей 
композиційних матеріалів на основі полівінілхлориду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.19 "Фізика полімерів" / Шевчук Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т 
хімії високомолекуляр. сполук, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—16 (22 назви). — 100 пр. — [2007-4016  А] УДК 536:678.743.22 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм  

На ступінь доктора 

455. Тарасов Ю. В. Динамічна локалізація та хвильовий транспорт у відкритих неупо-
рядкованих структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 
"Теорет. фізика" / Тарасов Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т монокристалів, [Ін-т 
радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова]. — Х. : 2007. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—29 (30 назв). 
— 100 пр. — [2007-3372 А] УДК 537.876.2 

На ступінь кандидата 
456. Астахов О. М. Вплив електронного опромінення на властивості нанокристалічного 

кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.21 "Радіац. фізика 
і ядер. безпека" / Астахов Олександр Михайлович ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 
2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 200 пр. — [2007-3610 А] УДК 537.53:538.915 

457. Губін О. І. Мікрохвильовий відгук надпровідників при ковзних кутах падіння хвилі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.03 "Радіофізика" / Губін 
Олексій Іванович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова. — Х., 2007. —  
16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3645 А] УДК 537.86 

458. Дергачов К. Г. Особливості магніторезонансних властивостей низьковимірних сполук 
з магнітними іонами Co2+, Mn2+, Fe3+, Tb3+ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.- мат. 
наук : спец. 01.04.11 "Магнетизм" / Дергачов Костянтин Георгійович ; НАН України, Фіз.-техн. 
ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 
100 пр. — [2007-3650 А] УДК 537.635+537.621.4 

459. Леміш П. В. Механізми перемагнічування аморфних стрічок з гелікоїдальною 
магнітною анізотропією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Леміш Павло Володимирович ; Ін-т магнетизму НАН та М-ва 
освіти і науки України, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2007-4126 А] УДК 537.624 
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460. Посувайло В. М. Розроблення плазмоелектролітних зносо- та корозивнотривких 
покриттів на магнієвих сплавах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.02.01 "Матеріалознав." / Посувайло Володимир Миколайович ; Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Кар-
пенка НАН України. — Львів, 2007. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2007-3322 А] УДК 537.53 

461. Сіренко К. Ю. Перетворення та випромінювання електромагнітних імпульсів 
структурами з осьовою симетрією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Сіренко Костянтин Юрійович ; НАН України, Ін-т радіофізики та 
електроніки ім. О. Я. Усикова. — Х., 2007. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15  
(15 назв). — 100 пр. — [2007-3775 А] УДК 537.86 

462. Сорока В. П. Фотоелектричні властивості поверхні (111) алмазних полікристалічних 
плівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твер-
дого тіла" / Сорока Валентина Панасівна ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна, 
[Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.]. — Донецьк, 2007. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(16 назв). — 100 пр. — [2007-4177 А] УДК 537.635:539.216 

463. Шелест Т. М. Вплив вакансій селену на електрофізичні властивості квазінизьковимірних 
систем NbSe2 та NbSe3 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 
"Фізика твердого тіла" / Шелест Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. 
технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2007-3596 А] УДК 537.312.6:544.022.342.2 

464. Шопа Р. Я. Температурна поведінка оптичної анізотропії нелінійних діелектриків з 
центросиметричною парафазою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук: 
[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Шопа Роман Ярославович ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 
[2007-4020 А] УДК 537.3 

538.9 Фізика конденсованого стану 

На ступінь доктора 

465. Макарець М. В. Взаємодія іонів середньої енергії з твердим тілом і наноструктурами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 "Теорет. фізика" / 
Макарець Микола Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 33 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — [2007-3242 A] УДК 538.91 

466. Павлова О. П. Формування фазового складу, структури та властивостей нанорозмірних 
плівок силіцидів перехідних металів Co, Mn, Nі, Ti, Ta, Pt на монокристалічному кремнії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Павлова Олена 
Петрівна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2007. — 42 с. : іл.. 
табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (45 назв). — 300 пр. — [2007-3945 А] УДК 538.91-022.532 

467. Рубіш В. М. Структура і властивості модифікованих некристалічних халькогенідів ми-
ш’яку та сурми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізи-
ка твердого тіла" / Рибачук Людмила Віталіївна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Кур-
дюмова. — К., 2007. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—28 (36 назв). — 100 пр. — [2007-3557 А] 

 УДК 538.9 
На ступінь кандидата 

468. Герман І. І. Механізми переносу заряду та фотоелектричні процеси в діодних 
структурах на основі Hg3In2Te6 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Герман Іванна Іванівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2007-3832 А] УДК 538.9:621.383 

469. Грищук А. М. Енергетичні спектри та взаємодія квазічастинок у складних комбі-
нованих наногетеросистемах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Грищук Андрій Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т  
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ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 
[2007-4079 А] УДК 538.958 

470. Гуцул В. І. Енергетичні спектри квазічастинок у складних еліптичних квантових 
дротах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / Гуцул Василь Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2007-4082 А] УДК 538.958 

471. Дмитрієв О. В. Застосування методу скінченно-зонних потенціалів для розрахунків 
електронних характеристик металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Дмитрієв Олександр Володимирович ; Ін-т магнетизму НАН та  
М-ва освіти і науки України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2007. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2007-4087 А] УДК 538.915 

472. Терехов А. В. Особливості термодинамічних, електричних і магнітних властивостей 
потрійних сполук із структурою ThMn12 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-техн. 
наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Терехов Андрій Валерійович ; НАН України, Фіз.-техн. 
ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х. : 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. 
— 100 пр. — [2007-3374 А] УДК 538.9 

473. Хохряков А. О. Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода — фулерен С60 : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.14 "Теплофізика і 
молекуляр. фізика" / Хохряков Артем Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : 
2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с.  15—17. — 100 пр. — [2007-3402 А] УДК 538.971 

474. Храпатий С. В. Скейлінгові співвідношення для структуроутворення в рідинних 
системах на основі каолінів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.02 "Теоретич. фізика" / Храпатий Сергій Вікторович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). —  
100 пр. — [2007-4359 А] УДК 538.9 

539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика 
На ступінь доктора 

475. Баскаков О. І. Міліметрові та інфрачервоні спектри молекул у взаємодіючих 
коливальних станах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз-мат. наук : [спец.] 01.04.03 
"Радіофізика" / Баскаков Олег Ігорович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 28 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—25. — 100 пр. — [2007-4286 А] УДК 539.1:539.194 

476. Осташко В. В. Властивості легких ядер, зумовлені α-кластерними конфігураціями : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, 
елементар. частинок і високих енергій" / Осташко Володимир Васильович ; Харків. нац. ун-т  
ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т ядер. дослідж. НАН України]. — Х., 2007. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—
34 (42 назви). — 100 пр. — [2007-4262 А] УДК 539.172 

477. Пеліхатий М. М. Модифікація шаруватих структур при проходженні іонізуючого 
випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.21 
"Радіац. фізика і ядер. безпека" / Пеліхатий Микола Михайлович ; Нац. наук. центр "Харків. фіз-техн. 
ін-т", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2007. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (27 назв). 
— 100 пр. — [2007-3740 А] УДК 539.1 

478. Хвастунов В. М. Збудження гігантських мультипольних резонансів у середніх ядрах 
електронами і поділ важких ядер поляризованими фотонами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / 
Хвастунов Володимир Михайлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т фізики високих 
енергій та ядер. фізики Нац. наук. центру "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2007. — 35 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (39 назв). — 100 пр. — [2007-3587 А] УДК 539.17 

На ступінь кандидата 
479. Гламазда О. Ю. Взаємодія вуглецевих односторонніх нанотрубок з органічними 

молекулами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 
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"Теплофізика та молекуляр. фізика" / Гламазда Олександр Юрійович ; НАН України, Фіз.-
техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2007. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 
100 пр. — [2007-4292 А] УДК 539.196 

539.2 Властивості та структура молекулярних систем 

На ступінь кандидата 

480. Зауличний В. Я. Дослідження розмірних ефектів в сегнетоелектричних тонких 
плівках з урахуванням впливу електродів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Зауличний Василь Ярославович ; НАН 
України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2007. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: 16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3485 А] УДК 539.21 

481. Золотовський А. О. Енергетичний спектр рідкоземельних іонів (Tm 3+, Tb3+, Sm3+) 
в сульфідних та оксидних матрицях в кластерному наближенні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Золотовський 
Аркадій Олексійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Ін-т фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України]. — Х., 2007. — 17 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3489 А] УДК 539.21 

482. Кравченко Ю. А. Структура та властивості захисних гібридних покриттів Tin/Al2O3 та 
Tin/Cr/Al2O3 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Кравченко Юлія Анатоліївна ; Сум. держ. ун-т, [Сум. держ. пед. ун-т  
ім. А. С. Макаренка]. — Суми, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2007-3699 А] УДК 539.23:539.216 

483. Любченко С. Г. Явища переносу і квантові розмірні ефекти в тонких плівках телуриду 
свинцю і вісмуту та структурах їх основи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.04.10 "Фізика напівпровідників та діелектриків" / Любченко Світлана Григорівна ; 
НАН України, Ін-т монокристалів, [Нац. техн. ун-т " Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2007. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (24 назви). — 100 пр. — [2007-3239 A] УДК 539.23-022.532 

539.3/.6 Опір матеріалів 

На ступінь кандидата 
484. Замула О. О. Розрахунковий метод оцінювання довговічності при динамічній повзучості 

оболонкових елементів конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Замула Олексій Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3672 А] 

 УДК 539.3 
485. Литвин О. В. Дослідження полів напружень і переміщень навколо тонких пружних 

включень при усталених коливаннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Литвин Оксана Вікторівна ; НАН України, Ін-т 
приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, [Одес. нац. мор. акад.]. — Львів, 2007. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2007-4243 А] УДК 539.3 

486. Махоркін М. І. Двовимірні задачі теорії пружності для клинових систем із 
тонкими, радіально розташованими дефектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Махоркін Микола 
Ігорович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2007-4167 А] УДК 539.3 

487. Пабирівський В. В. Побудова розв’язків просторових задач теорії пружності з 
використанням методу голоморфних функцій двох комплексних змінних : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 
тіла" / Пабирівський Віктор Володимирович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і 
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математики ім. Я. С. Підстригача, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2007. — 21 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 110 пр. — [2007-4004 А] УДК 539.3 

488. Ротко С. В. Розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і 
стрижнів із врахуванням поперечного зсуву та обтиснення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Ротко Світлана 
Володимирівна ; Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2007-3759 А] УДК 539.375 

489. Тимошенко О. В. Кінетика накопичення пошкоджень та руйнування конструкційних 
матеріалів при пружнопластичному деформуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Тимошенко Олександр Вікторович ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(15 назв). — 100 пр. — [2007-4181 А] УДК 539.4 

490. Халімон О. П. Модель накопичення розсіяних пошкоджень в конструкційних ма-
теріалах при пружно-пластичному деформуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступення 
канд. техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Халімон Олександр 
Павлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3995 А] УДК 539.4 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

542 Практична та лабораторна хімія.  
Препаративна та експериментальна хімія 

На ступінь кандидата 
491. Кучма О. В. Кремнеземи з супрамолекулярним поверхневим шаром: синтез, будова, 

властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 01.04.18 "Фізика і хімія 
поверхні" / Кучма Ольга Василівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2007. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. — [2007-3708 А] УДК 542.8 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 
492. Гиренко А. О. Оксидно-гідроксидні нікелеві композиційні покриття. Отримання та 

електрокаталітичні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.05 "Електрохімія" / Гиренко Альона Олександрівна ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — 
Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4371 А] 

 УДК 543.5 
493. Каток К. В. Іммобілізація наночастинок металів в поверхневому шарі мезопористих 

кремнеземних матриць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 01.04.18 
"Фізика і хімія поверхні" / Каток Ксенія Валеріївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні  
ім. О. О. Чуйка. — К., 2007. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 
[2007-3684 А] УДК 543.5 

544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії 

На ступінь доктора 
494. Рябов С. В. Структурно-хімічна модифікація полісахаридів та полімерні композити на 

їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : спец. 02.00.06 "Хімія 
високомолекуляр. сполук" / Рябов Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Ін-т хімії високомолекуляр. сполук НАН України]. — К., 2007. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (61 назва). — 100 пр. — [2007-3563 А] УДК 544.1 

На ступінь кандидата 
495. Бик М. В. Іонізація заліза в умовах катодної поляризації та вплив на цей процес 

концентраційних змін у приелектродному шарі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : спец. 02.00.05 "Електрохімія" / Бик Михайло Володимирович ; НАН України, Ін-т заг. 
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та неорган. хімії ім. В. І. Вернадського, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 
2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3616 А] 

 УДК 544.6 
496. Гаран А. Г. Діаграма плавкості та закономірності кристалізації алмазу в системі 

Al-Ni-C при високих тисках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.02.01 "Матеріалознавство" / Гаран Анатолій Григорович ; НАН України, Ін-т надтвердих 
матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2007-4291 А] УДК 544.344.012:539.89 

497. Касьян Н. В. Вплив природи темплату на структуру і сорбційні властивості 
силікатних та германатних екстраширокопористих цеолітів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Касьян Наталія Володимирівна ; НАН 
України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4100 А] УДК 544.723.21 

498. Нечипор О. В. Вплив адсорбованих молекул на гідратаційні властивості крем-
незему та сироваткового альбуміну людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Нечипор Оксана Володимирівна ; НАН 
України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2007-3731 А] УДК 544.723 

499. Носач Л. В. Особливості взаємодії деяких біологічно активних сполук та 
полімерів з поверхнею високодисперсного кремнезему : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Носач Людмила 
Вікторівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2007-3734 А] УДК 544.723 

500. Федоришена О. М. Окисно-відновні реакції на напівпровідникових алмазних та 
алмазоподібних електродах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 
02.00.05 "Електрохімія" / Федоришена Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т заг. та неор-
ган. хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 
назв). — 100 пр. — [2007-3586 А] УДК 544.6 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 
501. Байдич Л. Е. Гексафторофосфати лужних металів: синтез, властивості, засто-

сування у суперконденсаторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" / Байдич Людмила Едуардівна ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-
технол. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — 
Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2007-4047 А] УДК 546 

502. Гнатів І. І. Взаємодія монокристалів твердих розчинів ZnxCd1-xTe і CdxHg1-x з 
травильними композиціями H2O2—HBr—розчинник : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / Гнатів Іван Іванович ; НАН 
України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича, [Ін-т фізики напівпровідників  
ім. В. Є. Лашкарьова]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). —  
100 пр. — [2007-3833 А] УДК 546.47’49’24 

503. Чумак В. В. Особливості утворення, будова і властивості п’ятишарових перовскі-
топодібних сполук та ізоморфнозаміщених фаз типу А5В5О17 : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 "Неорган. хімія" / Чумак Володимир Валентинович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(17 назв). — 100 пр. — [2007-3416 А] УДК 546 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 
504. Ліпсон В. В. Азолоазинові системи з частково гідрогенізованим азиновим фраг-

ментом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук. : спец. 02.00.03 "Орган. 
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хімія" / Ліпсон Вікторія Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т пробл. 
ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського]. — Х., 2007. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 25—30 (56 назв). — 100 пр. — [2007-3713 А] УДК 547.8 

На ступінь кандидата 
505. Глух А. І. Синтез і реакції амінохінонів та їх похідних : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.03 "Орган. хімія" / Глух Андрій Ігорович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [ДОІРЕА]. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4074 А] УДК 547.567 

506. Друшляк Т. Г. Нові хіральні естери та 1-арил-спіро[2,5]октан-4-они на основі (+)-
ізоментона в рідкокристалічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
спец. 02.00.03 "Орган. хімія" / Друшляк Тетяна Григорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Держ. наук. установа "Наук.-технол. комплекс "Ін-т монокристалів"]. — Х., 2007. — 16 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 11—14 (19 назв). — 110 пр. — [2007-3659 А] УДК 547.596.2+547.29’05 

507. Лудченко О. М. Закономірності процесів галогенування та гідрогалогенування  
N-заміщених п-хінонмоноімінів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 
02.00.03 "Орган. хімія" / Лудченко Оксана Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-
технол. ун-т", [Донбас. держ. машинобуд. акад.]. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 130 пр. — [2007-3237 A] УДК 547.567 

508. Шалімов О. О. Р’’’-фосфорильовані аміди полігалогенкарбонових кислот : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.08 "Хімія елементоорган. сполук" / Шалімов 
Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—
16 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4362 А] УДК 547.464 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика. Сейсмологія 

На ступінь кандидата 
509. Круглов О. В. Магнітна сприйнятливість верхнього горизонту ґрунтів Лівобережжя 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / 
Круглов Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3508 А] УДК 550.382(477.5) 

550.8 Прикладна геологія та геофізика.  
Геологічні методи пошуків та розвідування 

На ступінь кандидата 
510. Дейнеко С. І. Системний моніторинг за станом небезпечних геологічних процесів 

на території діючих енергетичних об’єктів (на прикладі Рівненської АЕС) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Дейнеко Степан 
Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2007-3649 А] УДК 550.832.5 

511. Рябуха В. В. Літолого-петрофізичні властивості теригенних порід-колекторів та їх 
вплив на геофізичні параметри (на прикладі родовищ нафти та газу центральної частини 
ДДЗ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / 
Рябуха Вікторія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3765 А] ДК 550.83 

512. Серженьга О. В. Науково-методичні засади оцінки характеру насичення пластів і 
положення газонафтового контакту з використанням геоелектричної моделі присверд-
ловинної зони (на прикладі нафтогазоконденсатних родовищ Західно-Сибірської нафтогазо-
носної провінції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 
"Геофізика" / Серженьга Оксана Володимирівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. 
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— Івано-Франківськ, 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— 100 пр. — [2007-4403 А] УДК 550.832+553.98.061.4](477.111) 

513. Яковець К. Л. Метод багатовимірних аналогів як спосіб підвищення ефектив-
ності кількісної інтерпретації даних промислової геофізики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.05 "Геол. інформатика" / Яковець Катерина Леонідівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.,  2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2007-4039 А] УДК 550.832:004.9 

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

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

Н ступінь кандидата 
514. Грицай А. В. Планетарні хвилі у розподілі загального вмісту озону над Антарктикою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Грицай 
Асен Васильович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова, [Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (22 назви). — 100 пр. — [2007-
3644 А] УДК 551.510.534:551.513.11](99) 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь кандидата 
515. Панкова М. Г. Реконструкція умов карбонового торфонакопичення за палінологічними 

та вуглепетрографічними даними (на прикладі Донецького басейну) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.16 "Геологія твердих горючих копалин" / Панкова Марина 
Григорівна ; Нац. гірн. ун-т, [Ін-т геол. наук НАН України]. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — [2007-4150 А] УДК 552.57:551.735](477.61/.62) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.3/.4 Рудні (металоносні) родовища 

На ступінь кандидата 
516. Євтєхова Г. В. Геологія альпійських утворень залізисто-кременистої формації 

Криворізького басейну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 
04.00.11 "Геологія метал. і неметал. корис. копалин" / Євтєхова Ганна Валеріївна ; Нац. гірн. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2007-4226 А] УДК 553.31.065(477.63) 

553.9 Родовища вуглецевих порід та вуглеводнів 

На ступінь кандидата 
517. Мончак Ю. Л. Геодинамічний розвиток Українських Карпат і його вплив на 

особливості формування піщано-конгломератових товщ та їх нафтогазоносність : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Мончак Юрій 
Львович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4141 А] УДК 553.982+552.51](477.8) 

556 Гідросфера. Вода в цілому. Загальна гідрологія 

На ступінь кандидата 
518. Гопчак І. В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та 

нормування їх якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 
"Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Гопчак Ігор Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3837 А] УДК 556.531:502.51](477.82) 
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519. Мельничук І. М. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку рибозахисної 
споруди типу "плавучий заплавень" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.16 "Гідравліка та інж. гідрологія" / Мельничук Інна Миколаївна ; Нац. 
ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 100 пр. — [2007-4137 А] УДК 556.536:626.882 

520. Чорноморець Ю. О. Оцінка циклічності багаторічних коливань стоку річок 
Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Чорноморець Юлія Олександрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2007-4002 А] УДК 556.161/.165.08(477-292.452) 

57 Біологічні науки 

На ступінь доктора 
521. Митрофанова І. В. Соматичний ембріогенез та органогенез як основа біотехнології 

отримання і збереження багаторічних садових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра біол. наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Митрофанова Ірина Вячеславівна ; Укр. акад. 
аграр. наук, Нікіт. ботан. сад. — Нац. наук. центр. — Ялта, 2007. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 29—37 (61 назва). — 100 пр. — [2007-3720 А] УДК 57.085.2 

На ступінь кандидата 
522. Ревенко О. Б. Вплив кріоконсервованих ембріональних соматичних клітин на стан 

шкіри і хряща щурів після травматичного пошкодження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : спец. 03.00.19 "Кріобіологія" / Ревенко Олена Борисівна ; НАН України, Ін-т 
пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2007. — 20 с. : іл. табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2007-3331 А] УДК 57.086.13 

574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія 

На ступінь доктора 
523. Бригадиренко В. В. Екологічні особливості формування комплексів підстилкових 

безхребетних лісових біогеоценозів степової зони України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра біол. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Бригадиренко Віктор Васильович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32  
(57 назв). — 100 пр. — [2007-3622 А] УДК 574.4(477) 

На ступінь кандидата 
524. Семенюк Н. Є. Фітопланктон різнотипних водойм м. Києва : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.17 "Гідробіологія" / Семенюк Наталія Євгенівна ; НАН 
України, Ін-т гідробіології. — К., 2007. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). —  
100 пр. — [2007-3571 А] УДК 574.583(285)(477-25) 

575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення 

На ступінь кандидата 
525. Анцупова В. В. Динаміка генетико-демографічної структури луганської популяції та 

обтяженість вродженою та спадковою патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 03.00.15 "Генетика" / Анцупова Віта Вячеславівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та 
мед. екології ім. О. М. Марзеєва АМН України", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2007. — 
21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3450 А] УДК 575.17:314.44 

576 Цитологія 

На ступінь кандидата 
526. Алексєєва Л. І. Динаміка зміни щільності розподілу еритроцитів за індексом 

сферичності в гіпертонічних розчинах хлориду натрію : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.19 "Кріобіологія" / Алексєєва Людмила Іванівна ; НАН 
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України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(10 назв). — 100 пр. — [2007-3605 А] УДК 576.324.086.13:612.111 

527. Кащак Н. І. Механізми взаємодії мишачих макрофагоподібних клітин лінії J774.2  
з клітинами-мішенями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Кащак Наталія Іванівна ; Ін-т біології клі-
тини НАН України. — Львів, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2007-4311 А] УДК 576.3 

528. Філяк Є. З. Протеоміка Т-лімфоцитів миші дикого типу та за відсутності гена 
білка секурину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.11 
"Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Філяк Євген Зеновійович ; НАН України, Ін-т 
біології клітини. — Львів, 2007. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — 
[2007-3389 А] УДК 576.53 

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 
529. Кравченко В. М. Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експери-

ментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : спец. 14.01.32 "Мед. біохімія" / Кравченко Віра 
Миколаївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 2007. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 27—32 (49 назв). — 100 пр. — [2007-3209 A] УДК 577.121:616.441-008.61 

530. Лиманський О. П. Модифікація та функціоналізація зондів і субстратів для нано-
біотехнології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотех-
нологія" / Лиманський Олександр Петрович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. В. О. Палладіна, [Ін-т 
мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України]. — К., 2007. — 40, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—37 (39 назв). — 100 пр. — [2007-4127 А] УДК 577.32 

На ступінь кандидата 
531. Байляк М. М. Особливості антиоксидантного захисту дріжджів Saccharomyces 

cerevisiae на різних фазах росту культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Байляк Марія Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4207 А] УДК 577.151+582.282.23 

532. Дмитрієва К. Ю. Біохімічні механізми пошкодження ферментних систем біо-
трансформації ксенобіотиків печінки за умов опікової травми шкіри та корекції антиоксидантами 
триметазидоном і мексидолом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.32 "Мед. біохімія" / Дмитрієва Катерина Юріївна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2007. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 130 пр. — [2007-4086 А] УДК 577.15:616.36-001.17 

533. Кеца О. В. Інтенсивність окиснювальних процесів та активність компонентів системи 
детоксикації в мікросомній фракції карциноми герена та печінки попередньо опромінених щурів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кеца Оксана 
Віталіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4230 А] УДК 577.1 

534. Кордиш М. О. Внутрішньомолекулярна конформаційна рухливість та РНК-зв’язувальні 
властивості С-модуля еукаріотної тирозил-тРНК синтетази і цитокіну ЕМАР ІІ : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Кордиш Марія 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — Б. т. — [2007-4111 А] УДК 577.322 

535. Кузьменко Л. І. Система тирозинового фосфорилювання-дефосфорилювання в клітинах 
слизової оболонки шлунка за умов експериментальної виразки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.04 "Біохімія" / Кузьменко Лариса Іванівна ; Київ. нац. ун-т  
ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. 
— [2007-3215 A] УДК 577.112.387:616.33-002 
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536. Махоніна М. М. Біологічна дія електромагнітного випромінювання надвисокої частоти в 
умовах блокади опіоїдних рецепторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 
03.00.03 "Біофізика" / Махоніна Марина Михайлівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — 
Сімферополь, 2007. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2007-3256 А] УДК 577.3 

537. Нестеров В. В. Асиметричне відновлення кетофосфонатів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.10 "Біоорган. хімія" / Нестеров Віталій Володимирович ; 
НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К.,  2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2007-3281 А] УДК 577.1 

538. Пономаренко Н. В. Вплив насіння на склад та пероксидне окиснення ліпідів у 
підшлунковій залозі перепелів за дії нітратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Пономаренко Наталія Вікторівна ; Нац. аграр. ун-т, 
[Білоцерків. держ. аграр. ун-т]. — К., 2007. — 21 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(12 назв). — 100 пр. — [2007-3957 А] УДК 577.125:639.124 

539. Федоренко О. А. Біофізичні властивості іонних каналів мембран ядерної оболон-
ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / 
Федоренко Олена Андріївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2007-4186 А] УДК 577.352.5:577.353 

540. Цейслєр Ю. В. Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функ-
ціональні властивості глобулярних білків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : спец. 03.00.02 "Біофізика" / Цейслєр Юлія Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тара- 
са Шевченка. — К. : 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 
[2007-3404 А] УДК 577.322:537.8 

578 Вірусологія 

На ступінь доктора 
541. Степанова О. А. Екологія вірусів морських організмів у Кримському регіоні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступення д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 
Степанова Ольга Арсентіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.,  2007. — 42 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—39 (75 назв). — 100 пр. — [2007-3974 А] УДК 578.4(262.5)(477.75) 

На ступінь кандидата 

542. Черватюк Н. В. Функціональна несумісність автономних генетичних елементів у 
Erwinia carotovora : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.06 
"Вірусологія" / Черватюк Ніна Володимирівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусо-
логії ім. Д. К. Заболотного. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Рез.: англ. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3408 А] УДК 578.2:579.842 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

543. Перетятко Т. Б. Екологічне значення сульфатвідновлювальних бактерій штучних 
водойм (на прикладі Яворівського родовища сірки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Перетятко Тарас Богданович ; Укр. акад. аграр. 
наук, Ін-т агроекології, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-3307 А] УДК 579.846.2:579.266.4 

544. Рзаєва О. М. α-L-Рамнозидаза Penicillium commune 266 : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Рзаєва Ольга Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3757 А] УДК 579 

545. Смуток О. В. Скринінг мікробних продуцентів, очистка та біоаналітичне викорис-
тання L-лактат:цитрохром с-оксидоредуктази Hansenula polymorpha : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.07 "Мікробіологія" / Смуток Олег Володимирович ; 
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НАН України, Ін-т біології клітини. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(31 назва). — 100 пр. — [2007-3357 А] УДК 579.6 

546. Хома С. М. Вплив in vitro пептидогліканів та ліпополісахаридів бактерій на 
функціональну, метаболічну активність та апоптоз моноцитів і Т-лімфоцитів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Хома 
Степан Михайлович ; М-во охорони здоров’я України, Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 120 пр. — [2007-4357 А] УДК 579 

547. Ястребова О. В. Позаклітинна фруктозо-1,6-бісфосфатаза Bacillus subtilis 668 : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук.: [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / 
Ястребова Олена Вікторівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. 
— К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2007-4042 А] УДК 579 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 
548. Коба В. П. Еколого-генетичні основи збереження природних популяцій видів роду 

Pinus L. (на прикладі Гірського Криму) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Коба Володимир Петрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича, [Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр УААН (м. Ялта)]. — Чернівці, 2007. — 34 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 26—31 (71 назва). — 110 пр. — [2007-4233 А] УДК 582.475:502.172](477.75) 

549. Ткаченко Ф. П. Макрофітобентос північно-західної частини Чорного моря (флора, 
розповсюдження, екологія, перспективи практичного використання) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра біол. наук : спец. 03.00.05 "Ботаніка" / Ткаченко Федір Петрович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К. : 2007. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (55 назв). — 100 пр. — [2007-3378  А] УДК 581.5(262.5) 

На ступінь кандидата 
550. Аркушина Г. Ф. Урбанофлора Кіровограда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : спец. 03.00.05 "Ботаніка" / Аркушина Ганна Феліксівна ; Укр. акад. аграр. наук, 
Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Ялта, 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2007-3608 А] УДК 581.5(477.65-21) 

551. Лисак С. А. Рання суха плямистість та вихідний матеріал томата для селекції на 
стійкість : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 06.01.11  "Фіто-
патологія" / Лисак Сергій Анатолійович ; Нац. аграр. ун-т, [Ін-т овочівництва і баштанництва Укр. 
акад. аграр. наук]. — К., 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 120 пр. — 
[2007-3230 A] УДК 581.2:635.64 

552. Міщенко О. В. Біолого-екологічні особливості ехінацеї пурпурової (Echinacea 
Purpurea (L.) Moench) в умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Міщенко Олег Вікторович ; Укр. акад. аграр. 
наук, Ін-т агроекології, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4324 А] УДК 582.998.1:631.582 

553. Оптасюк О. М. Рід Linum L. у флорі України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Оптасюк Ольга Михайлівна ; НАН 
України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — К., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2007-4260 А] УДК 582.741(477) 

554. Скляр Ю. Л. Прикріплені птолофіти водойм басейну Десни північного сходу 
України: еколого-ценотичні особливості, стан ценопопуляцій, охорона : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Скляр Юрій Леонідович ; 
Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. — К., 2007. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (13 назв). — 120 пр. — [2007-4275 А] УДК 581.526.32 

555. Шаповал В. В. Флора та рослинність депресій Лівобережжя Нижнього Дніпра : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Шапо-
вал Віктор Володимирович ; Укр. акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр. — 
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Ялта, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. 
— [2007-3802 А] УДК 581.9:581.526.53(477.7) 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 
556. Логойда С. І. Гронова листокрутка Lobesia botrana Den et Schiff. (Lepidoptera, 

Тortricidae) на виноградниках в умовах Закарпаття України та контроль її чисельності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 16.00.10 "Ентомологія" / 
Логойда Степан Іванович ; Ін-т захисту рослин Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3233 A] УДК 595.782+632.931 

557. Прусова І. Ю. Просторово-часовий розподіл каланоїдних копепод родини 
Eucalanidae в Аравійському морі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Прусова Ірина Юріївна ; НАН України, Ін-т біології півд. 
морів ім. О. О. Ковалевського. — Севастополь, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17  
(8 назв). — 100 пр. — [2007-4268 А] УДК 595.34(267.37) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 

611 Анатомія. Порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 
558. Хмара Т. В. Закономірності морфогенезу і становлення топографії чоловічих 

статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Хаустова Олена Олександрівна ; 
М-во охорни здоров’я України, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського, [Буковин. 
держ. мед. ун-т (Чернівці)]. — Тернопіль, 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 23—29 (54 назви). — 
100 пр. — [2007-3397 А] УДК 611.64.013 

На ступінь кандидата 

559. Гербут А. О. Морфологічні зміни лімфоїдних структур селезінки в постнатальному 
онтогенезі в нормі та при антигенній стимуляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гербут Алла Олександрівна ; М-во охорони здоров’я 
України, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського, [Ужгород. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2007. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3831 А] УДК 611.41/.42 

560. Гузік Н. М. Розвиток і становлення топографії структур ротової ділянки в ранньому 
періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 
"Нормал. анатомія" / Гузік Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров’я України, Дніпропетров. 
держ. мед. акад., [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4301 А] УДК 611.31.013 

561. Круцяк О. В. Морфологічне та антропологічне обґрунтування венозної пластики 
пазух твердої оболони головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Крихтін Юрій Олександрович ; М-во охорони здоров’я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3703 А] УДК 611.819 

562. Марчук В. Ф. Особливості морфогенезу і становлення будови яєчників у прена-
тальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Марчук Володимир Федорович ; М-во охорони 
здоров’я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2007-3253 А] УДК 611.651.013 
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612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 
563. Попова Л. Д. Нейрохімічні механізми формування судомної готовності головного 

мозку в щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 
"Фізіологія людини і тварин" / Попова Людмила Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Харків. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2007. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 31—37 (53 назви). — 100 пр. — [2007-4157 А] УДК 612.014:616.831-092.9 

564. Сторожук М. В. Модуляція, пластичність та гетерогенність властивостей синап-
тичних зв’язків в простих нейронних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
біол. наук : спец. 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Сторожук Максим Вікторович ; 
НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 40 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 35—37. — 100 пр. — [2007-3366 А] УДК 612.82 

На ступінь кандидата 

565. Корильчук Т. Б. Порушення антиоксидантної, імунної і детоксикаційної систем орга-
нізму за умов експериментальної печінково-ниркової недостатності та шляхи їх корекції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Корильчук 
Тарас Богданович ; М-во охорони здоров’я України, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-
ського. — Тернопіль, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4112 А] 

 УДК 612.015/.017:616.56+616.61-008.64 
566. Наливайко Н. В. Властивості і функціональна роль систем Na+-залежного і Na+-

незалежного виходу Ca2+ з мітохондрій печінки і міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Наливайко Наталія 
Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3278 А] УДК 612.01 

567. Рябченко Н. М. Визначення індивідуальної радіочутливості людини на основі 
цитогенетичних показників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Рябченко Наталія Миколаївна ; Акад. мед. наук України, 
Наук. центр радіац. медицини, [Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Ка-
вецького]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — 
[2007-3766 А] УДК 612.014.48 

568. Ткаченко О. В. Особливості реології та еритроцитарної ланки гемостазу в симет-
ричних регіонах кровообігу у тварин та людей : автореф. дис. на здобуття наук. ступення 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Норм. фізіологія" / Ткаченко Олена Вікторівна ; М-во 
охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Укр. мед. стоматол. 
акад.]. — Вінниця, 2007. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 120 пр. — 
[2007-3983 А] УДК 612.134/.135:612.115 

569. Трибрат О. Г. Зміни нейро- та психофізіологічних показників при проведенні серії 
сеансів біологічного зворотного зв’язку за характеристиками ЕЕГ : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Трибрат Олександр 
Георгійович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4184 А] УДК 612.822.08:612.821.2 

570. Чорний С. В. Нейро- та психофізіологічний аналіз стану тривожності у людини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 
людини і тварин" / Чорний Сергій Васильович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. 
— Сімферополь, 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2007-4196 А] УДК 612.822 

571. Яковлєва К. В. Вплив фізичних навантажень на структуру, метаболізм і кислотну 
резистентність еритроцитів спортсменів, які займаються греко-римською боротьбою : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
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Яковлєва Катерина Вікторівна ; М-во охорони здоров’я України, Луган. держ. мед. ун-т, 
[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Луганськ, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(10 назв). — 100 пр. — [2007-3442 А] УДК 612.111:796.015.6 

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія 

613.2 Гігієна харчування. Дієтетика 

На ступінь кандидата 

572. Перкій Ю. Б. Роль бактерій групи кишкових паличок у санітарії молока : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Перкій 
Юрій Богданович ; Нац. аграр. ун-т, [Ін-т вет. медицини]. — К., 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2007-3309 А] УДК 613.287:579.62 

613.7 Гігієна неробочого часу. Гігієна відпочинку та сну 

На ступінь доктора 

573. Романчук О. П. Санотипування: об’єктивна експертиза функціональної достат-
ності організму в умовах спортивного удосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.24 "Лікувал. фізкультура та спорт. медицина" / Романчук 
Олександр Петрович ; М-во охорони здоров’я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [НДІ 
мед. реабілітації та курортології]. — Дніпропетровськ, 2007. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—39 (64 назви). — 100 пр. — [2007-3963 А] УДК 613.71/.73 

На ступінь кандидата 

574. Шевченко І. М. Лікарський контроль за спортсменками, які займаються складно-
координаційними видами спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.24 "Лікувал. фізкультура та спорт. медицина" / Шевченко Ірина Миколаївна ; М-во охорони 
здоров’я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4013 А] УДК 613.71/.73 

613.9 Гігієна віку та статі. Євгеніка 

На ступінь кандидата 

575. Малачкова Н. В. Гігієнічні принципи корекції зрушень у функціональному стані 
органу зору у підлітків 14—16 років в умовах сучасних інформаційних навантажень : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.01 "Гігієна" / Малачкова Наталія 
Валентинівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзеєва АМН України", 
[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2007-3244 A] УДК 613.95:617.75]:004 

576. Махнюк В. М. Гігієнічна оцінка умов і організації навчання дітей в міських та 
сільських загальноосвітніх навчальних закладах в період реформування освіти України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.01 "Гігієна" / Мартинюк 
Володимир Валерійович ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва 
Акад. мед. наук України". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2007-3522 А] УДК 613.955:373 

577. Рещіков В. А. Стан здоров’я дітей дошкільного віку в промисловому регіоні та 
шляхи його поліпшення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.00.10 "Педіатрія" / Рещіков Віталій Анатолійович ; М-во охорони здоров’я України, 
Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Луган. держ. мед. ун-т]. — Х.  2007. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3962 А] УДК 613.954 
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614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров’я. Санітарія. Захист від 
нещасних випадків та їхні попередження. Медицина катастроф 

На ступінь кандидата 

578. Кравченко В. В. Наукове обґрунтування організаційних основ функціонування моделі 
приватної практики в стоматології в період переходу до ринкових відносин : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Кравченко Василь Віталійович ; 
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. 
— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4114 А] 

 УДК 614.2+613.81-083.98 
579. Крижанівська О. П. Гігієнічна оцінка та обґрунтування використання гліцинату 

марганцю при вирощуванні курчат-бройлерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : спец. 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Крижанівська Ольга Петрівна ; Нац. аграр.  
ун-т. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 120 пр. — [2007-3213 A] 

 УДК 614.95:636.52/.58 

614.8 Пожежна охорона 

На ступінь кандидата 

580. Мовчан І. О. Забезпечення ліквідації пожежі на промислових підприємствах з 
урахуванням надійності пожежної техніки та устаткування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Мовчан Іван Олександрович ; 
Ун-т цивіл. захисту України, [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн.]. — Х., 2007. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2007-3272 А] УДК 614.843 

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія 

615.1/.4 Фармакологія. Фармація. Лікарська терапія. Лікарські засоби. 
Медичні матеріали та обладнання 

На ступінь доктора 
581. Кудрявцева І. Г. Пошук та вивчення потенційних протипухлинних засобів — похідних 

кислот фосфору (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фармац. наук : спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Кудрявцева Ірина Георгіївна ; М-во охорони здоров’я 
України, Нац. фармац. ун-т , [Ін-т фармакології та токсикології АМН України]. — Х., 2007. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (31 назв). — 100 пр. — [2007-3510 А] УДК 615.277.3 

582. Орлик В. В. Оптимізація інфузійно-трансфузійної терапії з використанням плазмо-
замінних препаратів поліфункціональної дії та кріоконсервованих еритроцитів (клінічне дослід-
ження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та 
трансфузіологія" / Орлик Володимир Володимирович ; Держ. установа "Ін-т гематології та 
трансфузіології Акад. мед. наук України", [Держ. установа "Ін-т патології крові та трансфуз. 
медицини АМН України]. — К., 2007. — 41 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (59 назв). 
— 100 пр. — [2007-4261 А] УДК 615.384+616-085 

На ступінь кандидата 
583. Крук О. Я. Удосконалення електрофізіологічного методу та засобів диференційної 

діагностики шлунково-кишкового тракту людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Крук Олег Ярославович ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (9 назв). — 
100 пр. — [2007-4384 А] УДК 615.47:616-073 

584. Файзуллін О. В. Вивчення гепатозахисної активності густого екстракту з листя виногра-
ду культурного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 14.03.05 "Фармако-
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логія" / Файзуллін Олександр Валерійович ; М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 
2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3585 А] УДК 615.244:615.322 

585. Черкашина І. В. Вплив перфторана на функціональні характеристики сперміїв 
людини при гіпотермічному зберіганні та кріоконсервації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.19 "Кріобіологія" / Черкашина Інна Володимирівна ; 
НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3411 А] УДК 615.38:611.013.12 

615.9 Токсикологія. Вчення про отруйні речовини 

На ступінь кандидата 

586. Большой Д. В. Гігієнічне значення особливостей токсикокінетики, токсико-
динаміки і біотрансформації малих доз ртуті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : спец. 14.02.01 "Гігієна" / Большой Дмитро Валерійович ; Ін-т медицини праці 
Акад. мед. наук України, [Укр. НДІ медицини трансп.]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3621 А] УДК 615.916:546.49 

587. Острівка О. І. Особливості обміну білків в організмі білих щурів, уражених кадмієм, 
нітритом і низькими дозами радіації та способи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Острівка Оксана Іванівна ; Ін-т біології 
тварин УААН, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України]. — Львів, 2007. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3737 А] 

 УДК 615.916:616-06-092.9 

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому 

На ступінь доктора 
588. Гайдаєв Ю. О. Наукове обґрунтування моделі впровадження в Україні Державних 

цільових програм покращання здоров’я народу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Гайдаєв Юрій Олександрович ; М-во охорони здоров’я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 26 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 22—24 (24 назв). — 100 пр. — [2007-4070 А] УДК 616-058+351.77](477) 

589. Малиш І. Р. Аналгоседація та раннє нутритивне забезпечення, як методи інтенсивної 
терапії у постраждалих з тяжкою політравмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Малиш Ігор Ростиславович ; М-во 
охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика [Укр. наук.-практ. 
центр екстрен. мед. допомоги та медицини катастроф]. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—31 
(24 назви). — 100 пр. — [2007-4134 А] УДК 616-001-089.5 

На ступінь кандидата 
590. Абдул Карім Ахмад Абдул Рахман Таріф. Розповсюдженість, тяжкість, медико-

соціальні фактори ризику і профілактика внутрішньошлуночкових крововиливів у недоно-
шених новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.10 "Педіатрія" / Абдул Карім Ахмад Абдул Рахман Таріф ; М-во охорони здоров’я 
України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2007. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13  
(5 назв). — 100 пр. — [2007-3445 А] УДК 616-053.2 

591. Нагібін В. С. Дослідження механізмів загибелі неонатальних кардіоміоцитів щура 
в культурі при моделюванні аноксії-реоксигенації: роль протеасомного протеолізу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Нагібін 
Василь Сергійович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4258 А] УДК 616-092 

592. Олійник Л. Д. Статеві особливості структурно-функціональної дизрегуляції репро-
дуктивної функції та стрес-реактивності при експериментальному пренатальному стрес-синдромі : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Олій-
ник Людмила Дмитрівна ; М-во охорони здоров’я України, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2007-3295 А] УДК 616-055-092.9 

593. Хайдар Нажетт Хайдар. Комплексна діагностика пухлини у хворих з невідомою 
первинною локалізацією із застосуванням імуногістохімічного методу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.07 "Онкологія" / Хайдар Нажетт Хайдар ; Акад. мед. 
наук України, Ін-т онкології, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К. : 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — 100 пр. — [2007-3393 А] УДК 616-006.04-074+615.373 

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові 

На ступінь кандидата 
594. Басова О. В. Клініко-гематологічна ефективність терапії інтерфероном альфа  

2b хворих на ідіопатичний мієлофіброз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Басова Ольга Василівна ; Акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології АМН України". — К., 2007. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3453 А] УДК 616.155.19-085.22 

595. Грона Н. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушень синтезу оксиду 
азоту з метою нефропротеції при артеріальній гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Грона Наталія Василівна ; М-во охорони здоров’я 
України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Донец. держ. мед. ун-т ім. Горького]. — 
Сімферополь, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2007-4081 А] УДК 616.12-008.331.1-071-092 

596. Захама Самі Бен Абдельхакім. Роль кверцетину в профілактиці хронічної кардіоток-
сичної дії антракциклінових антибіотиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Захама Самі Бен Абдельхакім ; М-во охорони здоров’я України, Крим. 
держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, [Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Сімферополь, 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-3486 А] 

 УДК 616.12:615.33 
597. Інджикулян А. А. Антропометричні та соматотипологічні особливості морфологічних 

показників серця чоловіків зрілого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Інджикулян Артур Азатович ; М-во охорони здоров’я 
України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4309 А] УДК 616.12-008-055.1 

598. Клочко О. В. Зміни нейрогуморального стану, системної гемодинаміки та 
фібринолітичних факторів у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом комбінованого лікування 
периндоприлом та триметазидином : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.11 "Кардіологія" / Клочко Олег Вячеславович ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця, [Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. 
: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 140 пр. — [2007-4232 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-008.9-085 
599. Лизогуб І. В. Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на добовий ритм артеріаль-

ного тиску, центральну і церебральну гемодинаміку хворих гіпертонічною хворобою : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Лизогуб Ірина Вікторівна ; 
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2007. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 
назв). — 120 пр. — [2007-4245 А] УДК 616.12-008.331.1+616.124]-085 

600. Магдалиць Т. І. Клінічна ефективність бета-адреноблокаторів та структурно-
функціональні зміни міокарда у хворих з постінфарктним кардіосклерозом : автореф. дис. на здобу-
ття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Магдалиць Тетяна Іванівна ; 
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Харків. держ. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4164 А] УДК 616.12-008.46:616.127-005.8]-085.22 

601. Масловський В. Ю. Вплив секреторної фосфоліпази А2, параоксонази та оксидативного 
стресу на ендотеліальну і міокардну функцію при деяких формах ішемічної хвороби серця : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Масловський 
Валентин Юрійович ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 
[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
100 пр. — [2007-3925 А] УДК 616.12-005.4 

602. Мохамед Хасан Мохамед Сід Ахмед. Особливості гемодинаміки та стан цитокінів при 
хронічній серцевій недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця в похилому віці : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Мохамед Хасан Мохамед 
Сід Ахмед ; М-во охорони здоров’я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., ДУ "Ін-т 
гастроентерології АМН України". — Дніпропетровськ, 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—
20 (25 назв). — 130 пр. — [2007-3274 А] УДК 616.12-008.46:616.005.4]-053.9 

603. Обертинська О. Г. Стан пресорних (реніну, альдостерону, кортизолу) та депресорних 
(метаболітів оксиду азоту) гуморальних субстанцій у хворих на есенціальну гіпертензію із 
інсулінорезистентністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 
"Кардіологія" / Обертинська Оксана Григорівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2007. — 
20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3536 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-08 
604. Ружинська О. Е. Морфофункціональна характеристика гемопоетичних клітин, 

особливості їх апоптозу та проліферативної активності при мієлодиспластичному синдромі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 14.01.31 "Гематологія та 
трансфузіології" / Ружинська Олена Едуардівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
гематологія та трансфузіології АМН України". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2007-3561 А] УДК 616.15+615.38 

605. Рябуха В. В. Агрегаційні та морфофункціональні властивості тромбоцитів у 
хворих на ішемічну хворобу серця в динаміці лікування антиагрегантами та статинами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 
Рябуха Владислав Валерійович ; Харків. держ. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої 
АМН України"]. — Х., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — 
[2007-4401 А] УДК 616.12-005.4:616.155.2]-085 

606. Склянна О. В. Структурно-функціональні зміни міокарда у хворих на залізо-
дефіцитну анемію та засоби їх медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Склянна Олена Валеріївна ; М-во 
охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Донец. держ. мед. ун-т  
ім. М. Горького]. — К., 2007. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (19 назв). — 150 пр. — 
[2007-3351 А] УДК 616.155.194+616.127]-085 

607. Ходаковський О. В. Значення імуногенетичних маркерів крові для відбору доно-
рів антистафілококової плазми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец.14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Ходаковський Олександр Васильович ; 
Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології Акад. мед. наук України", [Держ. 
установа "Наук. центр радіац. медицини"]. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2007-3588 А] УДК 616.15 

608. Чаплинська Н. В. Клініко-патогенетична оцінка перебігу різних форм стено-
кардії: особливості лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Чаплинська Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров’я 
України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3796 А] УДК 616.12-071-08 

609. Чубко Н. Ю. Особливості відновлення діастолічної функції лівого шлуночка у 
хворих з хронічними формами ІХС після односудинного коронарного стентування : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Чубко Наталія 
Юріївна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Страже-
ска". — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3415 А] 

 УДК 616.127-005.4:616.13/.14-089.844 
610. Шеремет А. П. Хірургічне лікування кровотеч з варикозно розширених вен 

стравоходу та шлунку у хворих на цироз печінки, ускладнений резистентним асцитом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шеремет Артур 
Петрович ; М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). —  
100 пр. — [2007-3803 А] УДК 616.14-007.64:616.33/.34-005.1-089:616.36-004 

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія 

На ступінь доктора 

611. Басанець А. В. Сучасні підходи до діагностики та профілактика пневмоконіозу у 
працюючих вугільних шахт як пріоритетна проблема професійної патології : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.02.01 "Гігієна" / Басанець Анжела 
Володимирівна ; Ін-т медицини праці АМН України. — К., 2007. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2007-3615 А] УДК 616.24-003.6 

612. Євчев Ф. Д. Удосконалення діагностики та лікування хворих з рецидивними пух-
линами і регіонарними метастазами раку гортані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра мед. наук : спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" / Євчев Федір Дмитрович ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка", [Одес. держ. 
мед. ун-т]. — Одеса, 2007. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—25 (44 назви). — 100 пр. — 
[2007-3663 А] УДК 616.22-006.6-07-089.8 

На ступінь кандидата 

613. Курик Л. М. Ефективність синглетно-кисневої терапії у комплексному лікуванні 
хворих на хронічне обструктивне захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Курик Леся Михайлівна ; Держ. 
установа "Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — 
К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4124 А] 

 УДК 616.24-007.272-036.12-085 
614. Малкович Л. Д. Порівняльна характеристика психоакустичних та електро-

фізіологічних показників стану слухової системи у хворих на цукровий діабет 1 та  
2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.19 "Оторинола-
рингологія" / Малкович Лариса Дмитрівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка". — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17  
(8 назв). — 100 пр. — [2007-3246 A] УДК 616.28-008.14:616.379-008.64 

615. Манохіна О. Ю. Причини незагоєння деструкцій у хворих на вперше діагностований 
туберкульоз легень і лікувальні заходи для підвищення ефективності протитуберкульозної 
хіміотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіат-
рія" / Манохіна Ольга Юріївна ; Держ. установа "Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновсь-
кого Акад. мед. наук України", [Луган. держ. мед. ун-т]. — К., 2007. — 18 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4165 А] УДК 616.24-002.54-085 

616. Платонова О. М. Застосування муколітичної терапії при бронхообструктивному 
синдромі у дітей та підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.10 "Педіатрія" / Платонова Олена Михайлівна ; М-во охорони здоров’я України, Одес. 
держ. мед. ун-т. — Одеса, 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — 
[2007-3315 А] УДК 616.235-002-053.2 

617. Потапова Т. М. Особливості функціональних і морфологічних порушень в 
езофагогастродуоденальній зоні та їх корекція при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, 
поєднаній з хронічним обструктивним захворюванням легенів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Потапова Тетяна Миколаїв-
на ; М-во охорони здоров’я України, Харків. держ. мед. ун-т, [Ін-т гастроентерології АМН 
України]. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3323 А] 

 УДК 616.233+616.334+616.24]-002.2 
618. Пухальська Н. С. Особливості лікування порушеннь функції зовнішнього 

дихання у хворих з рецедивами туберкульозу легень із урахуванням стану вегетативної 
регуляції серцевої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.26 "Фтизіатрія" / Пухальська Наталія Станіславівна ; Держ. установа "Ін-т фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — 
К., 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.:  с. 14—16 (14 назв). — 150 пр. — [2007-3328 А] 

 УДК 616.24-002.5-06:612-008.1]-07-08 
619. Савушкін Д. В. Шляхи підвищення ефективності хірургічного лікування хворих 

при хронічних неспецифічних захворюваннях легенів з використанням лікувальної ендо-
скопії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Савушкін Дмитро Вікторович ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядип-
лом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — Б.т. — 
[2007-3767 А] УДК 616.24-089-036.1-072.1 

620. Смагіна Т. В. Комбінована імунофармакотерапія та ентеросорбція в лікуванні 
хворих цілорічним алергічним ринітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.01.19 "Оториноларингологія" / Смагіна Тетяна Василівна ; Держ. установа "Ін-т 
отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка Акад. мед. наук України". — К., 2007. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3354 А] УДК 616.211-002-097-08 

621. Шульга Д. І. Клініка, діагностика та лікування гіпоплазії легень у дітей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Шульга Дмитро 
Іванович ; М-во охорони здоров’я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., Акад. мед. наук. 
України, Ін-т гастроентерології. — Дніпропетровськ, 2007. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — [2007-4364 А] УДК 616.24-007.21-071-08-053.2 

616.3 Захворювання травної системи 

На ступінь доктора 

622. Гринчук Ф. В. Особливості лікування та профілактики гострого перитоніту при 
цукровому діабеті та іншій системній патології (експериментально-клінічне дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гринчук 
Федір Васильович ; М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро-
гова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2007. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—30 
(69 назв). — 100 пр. — [2007-4299 А] УДК 616.381-002-089 

На ступінь кандидата 

623. Деркач Л. З. Хірургічне лікування генералізованого парадонтиту з викорис-
танням системної ензимотерапії та пентоксифіліну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Деркач Лілія Зіновіївна ; М-во охорони 
здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 13—16 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4302 А] УДК 616.314.17-008.1-089 

624. Дроненко В. Г. Обґрунтування нового методу формування антирефлюксного 
ілеотрансверзоанастомозу після правобічної геміколектомії (клініко-експериментальне 
дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Дроненко Володимир Григорович ; М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2007-4328 А] УДК 616.341/.345-089.86-089.87 

625. Камінський О. А. Комплексна детоксикаційно-гемостатична терапія при гастро-
дуоденальних кровотечах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
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14.01.03 "Хірургія" / Камінський Олексій Анатолійович ; М-во охорони здоров’я України, 
Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2007. — 23 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3680 А] УДК 616.33-002.44-005.1-089.811/.814 

626. Курбатова С. С. Патогенетичне лікування хворих на генералізований парадонтит: 
обґрунтування, ефективність, прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Курбатова Світлана Сергіївна ; М-во охорони 
здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4320 А] УДК 616.314.17-008.1-085 

627. Малачинська М. Й. Реабілітація генеративної функції жінок зі звичним невино-
шуванням і гестаційною трофобластичною хворобою (пухирним занеском) в анамнезі  : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 "Акушерство та гіне-
кологія" ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 
2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3243 A] УДК 616.39-036.82 

628. Мойсеєнко І. М. Удосконалення діагностичних методів оцінки і терапевтичної 
підготовки твердих тканин опорних зубів під незнімні протези : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Мойсеєнко Ірина Миколаївна ; М-во 
охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3724 А] УДК 616.314-07 

629. Ославський О. М. Обґрунтування методів комплексного лікування скупченого 
положення зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Ославський Олександр Михайлович ; Ін-т стоматології Акад. мед. наук 
України, [Одес. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(10 назв). — 100 пр. — [2007-4172 А] УДК 616.314.25-092-085 

630. Павлик І. В. Тактика комплексного лікування хворих з рецидивними гастро-
дуоденальними кровотечами виразкової етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Павлик Ігор Васильович ; М-во охорони 
здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2007. — 24 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2007-3943 А] УДК 616.33-002-089 

631. Пащенко Ю. В. Порушення адаптаційно-компенсаторних механізмів при киш-
кових стомах у дітей і їх хірургічна корекція (експериментально-клінічне дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 14.01.09 "Дит. хірургія" / 
Пащенко Юрій Володимирович ; Акад. мед. наук України, Ін-т невідклад. і віднов. хірургії 
ім. В. К. Гусака, [Харків. держ. мед. ун-т]. — Донецьк, 2007. — 35 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 26—31 (39 назв). — 100 пр. — [2007-3542 А] УДК 616.34-089.86-053.2 

632. Плескач О. Я. Діагностика носійства вірусів гепатиту С в популяції донорів крові 
Київської міської станції переливання крові та серед осіб, які постраждали внаслідок аварії 
на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 
"Радіобіологія" / Плескач Оксана Яківна ; Акад. мед. наук України, Наук. центр радіац. 
медицини. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2007-3748 А] УДК 616.36.002-07-097:616-001.28 

633. Подлєсний В. І. Профілактика неспроможності кукси дванадцятипалої кишки при 
хірургічному лікуванні ускладненої низькорозташованої дуоденальної виразки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Подлєсний 
Володимир Ігорович ; М-во охорони здоров’я України, Харків. держ. мед. ун-т, [Укр. мед. 
стоматол. акад.]. — Х., 2007. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. — 
[2007-3546 А] УДК 616.342-002.44-089-084 

634. Сорочан О. В. Остеодефіцит у хворих на хронічні неспецифічні запальні 
захворювання кишок та його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Солопчук Дмитро Миколайович ; М-во охорони 
здоров’я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 
гастроентерології". — Дніпропетровськ, 2007. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 
120 пр. — [2007-4278 А] УДК 616.33/.38 
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635. Тейшейра Жозе Велашку Де Бесса. Хірургічне лікування захворювань великого 
сальника у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дитя-
ча хірургія" / Тейшейра Жозе Велашку Де Бесса ; Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака 
АМН України, [Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Донецьк, 2007. — 21 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3783 А] УДК 616.382-089-053.2 

636. Томін М. С. Використання ультразвукового скальпеля при виконанні операцій на 
шлунку (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Томін Михайло Сергійович ; Харків. держ. мед. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х. : 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 
100 пр. — [2007-3380 А] УДК 616.33+616.34]-089-085.837 

637. Халед А. М. Абугазле. Пептична виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, не 
асоційована з Helicobacter pylorI: клініка, діагностика, лікування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступення канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Халед А. М. Абугазле ; 
М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. — Сімферо-
поль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2007-3994 А] УДК 616.33-002.44+616.34-002-07-08 

638. Цицюра О. О. Прогнозування, лікування та вторинна профілактика рецидивів 
ерозивного гастродуоденіту у дітей шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Цицюра Орися Орестівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, 
акушерства і гінекології" Акад. мед. наук. України, [Івано-Франків. держ. мед. ун-т]. — К. : 
2007. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3405 А] 

 УДК 616.33-002-036-053.2 
639. Чумак М. М. Хірургічне лікування переломів виросткового відростку нижньої 

щелепи з вивихом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.12 
"Стоматологія" / Чумак Максим Миколайович ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2007-3417 А] УДК 616.314 

640. Шушляпіна Н. О. Особливості діагностики та лікування хронічного фарингіту у 
ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Шушляпіна Наталія Олегівна ; 
Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка". — 
К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4026 А] 

 УДК 616.321-002:614.876]-071-08 
641. Щегольова М. Г. Металеві включення в порожнині рота у дітей та їх вплив на 

електрохімічні процеси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Щегольова Марія Георгіївна ; Ін-т стоматології Акад. мед. наук 
України, [Харків. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(12 назв). — 100 пр. — [2007-4203 А] УДК 616.31-002-053.2:615.465 

616.4 Захворювання кровотворної системи та залоз внутрішньої секреції. 
Ендокринні захворювання. Захворювання лімфатичної системи 

На ступінь кандидата 

642. Зелінська Г. В. Йодпероксидаза та цитокератин №17 в доопераційній діагностиці 
папілярного раку щитовидної залози та визначенні резистентності його метастазів до радіо-
йоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокри-
нологія" / Зелінська Ганна Володимирівна ; Ін-т ендокринології та обміну речовин  
ім. В. П. Комісаренка АМН України. — К., 2007. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 120 пр. 
— [2007-4305  А] УДК 616.441-006.6-076.5 

643. Люткевич О. В. Особливості тактики і вибір методу хірургічного лікування 
злоякісних пухлин щитоподібної залози в період після аварії на Чорнобильській АЕС : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Люткевич 
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Олександр Валерійович ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН 
України. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-4250 А] 

 УДК 616.441-006.6-089.87-037 

616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби 

На ступінь кандидата 
644. Хрупало Г. В. Особливості психічних станів жінок дітородного віку при передчасній 

інволюції шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 
"Мед. психологія" / Хрупало Ганна Володимирівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Акад. пед. 
наук України. — К., 2007. — 16, [1 ] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 
100 пр. — [2007-4191 А] УДК 616.5-055.2:616.89-008 

616.6 Захворювання сечостатевої системи 

На ступінь доктора 
645. Шамраєв С. М. Вдосконалення діагностики, хірургічного лікування і прогнозу-

вання його результатів у хворих на рак предміхурової залози : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Шамраєв Сергій Миколайович ; 
Ін-т урології АМН України, [Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака]. — К., 2007. — 
32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (47 назв). — 100 пр. — [2007-4011 А] 

 УДК 616.65-006-071-089 

На ступінь кандидата 
646. Гнилоскуренко Г. В. Клінічне значення урофлоуметрії та міографії для діагнос-

тики енурезу у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.10 "Педіатрія" / Гнилоскуренко Ганна Валеріївна ; М-во охорони здоров’я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). 
— 100 пр. — [2007-4293 А] УДК 616.62-008.22-053.2 

647. Сафуат Х. М. Хіджазі. Оцінка ефективності консервативного, мінімально інва-
зивного лікування хворих на гострий гнійний пієлонефрит : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : спец.  14.01.06 "Урологія" / Сафуат Х. М. Хіджазі ; Ін-т урології АМН 
України, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад."]. — К., 2007. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3344 А] УДК 616.61-002.31-08 

616.7 Захворювання опорно-рухової системи 

На ступінь кандидата 
648. Кузьмик В. М. Хірургічне лікування переломів та несправжніх суглобів човно-

подібної кістки кисті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.01.21 "Травматологія і ортопедія" / Кузьмик Валерій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т 
травматології Акад. мед. наук України". — К., 2007. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18  
(6 назв). — 100 пр. — [2007-3218 A] УДК 616.717.71-089 

649. Якімов Д. Ю. Ортопедична профілактика та лікування ускладнень синдрому 
діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: [спец.] 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / Якімов Дмитро Юрійович ; Держ. установа "Ін-т травма-
тології та ортопедії" Акад. мед. наук України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(7 назв). — 130 пр. — [2007-4036 А] УДК 616.718.7:616.379-008.64]-08-084 

616.8 Невропатологія. Неврологія 

На ступінь доктора 
650. Сапон М. А. Диференційоване лікування хворих з невгамовними больовими 

синдромами внаслідок органічного ураження периферичної нервової системи : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец.  14.01.05 "Нейрохірургія" ; 14.01.15 "Нерв. 
хвороби" / Сапон Микола Анатолійович ; Акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії  
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ім. акад. А. П. Ромоданова. — К., 2007. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (44 назви). 
— 150 пр. — [2007-3342 А] УДК 616.85-009.7-089 

На ступінь кандидата 
651. Богуславський Д. Д.  Розробка ситеми медико-соціальної реабілітації інвалідів 

працездатного віку, які перенесли мозковий інсульт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Богуславський Дмитро Дмитрович ; М-во 
охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. держ. 
НДІ мед.-соц. пробл. інвалідності]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). 
— 120 пр. — [2007-3820 А] УДК 616.831-005.1-08-039.71 

652. Герцев В. М. Прогноз віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних 
крововиливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.15 
"Нерв. хвороби" / Герцев Василь Миколайович ; Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії 
та наркології АМН України", [Одес. держ. мед. ун-т]. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3638 А] УДК 616.831-05.1:616.13-007.64 

653. Гребенюк О. П. Клініко-патогенетичні особливості дисциркуляторних енцефало-
патій з визначенням критеріїв експертної оцінки здоров’я військовослужбовців : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Гребенюк 
Олександр Петрович ; Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН 
України", [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — Х., 2007. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4078 А] УДК 616.831-005:355.415.6 

654. Паламарчук І. С. Диференційний підхід до лікування хворих з атеро-
склеротичною та гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією і профілактики інсу-
льтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хво-
роби" / Паламарчук Ірина Станіславівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 
(19 назв). — 100 пр. — [2007-3738 А] УДК 616.831:616.13-004.6-08 

655. Сулік Р. В. Клініко-інструментальна характеристика і лікування хворих з атеро-
тромботичним і кардіоемболічним підтипами ішемічного інсульту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Сулік Роман Володимирович ;  
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 
2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4178 А] 

 УДК 616.831-005.4-071-08 
656. Табакман С. В. Диференціальна діагностика первинно та вторинно генералі-

зованих судомних нападів у хворих на епілепсію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Табакман Сергій Віталійович ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології". — Х. : 2007. — 16 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв).  — 100 пр. — [2007-3369 А] УДК 616.853-07 

657. Хінікадзе М. Р. Діагностика та хірургічне лікування гігантських аневризм артерій 
головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 
"Нейрохірургія" / Хінікадзе Мірза Резоєвич ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейро-
хірургії ім. акад. А. П. Ромоданова". — К., 2007. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(6 назв). — 100 пр. — [2007-4356 А] УДК 616.831-007.64-07-089 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Психічні та розумові розлади 

На ступінь доктора 
658. Хаустова О. О. Психічні та психосоматичні розлади у пацієнтів з метаболічним 

синдромом Х (діагностика, клініка, профілактика, лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.16 "Психіатрія" / Хаустова Олена Олександрівна ; М-во 
охорони здоров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К, 2007. — 39 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 32—36 (47 назв). — 100 пр. — [2007-3396 А] УДК 616.89-008.9-085:615.851 
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На ступінь кандидата 
659. Зівзах М. В. Психологічні дезаптаційні реакції у співробітників спеціальних 

підрозділів органів внутрішніх справ (діагностика, психокорекція та профілактика) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. Пси-
хологія" / Зівзах Маркел Вячеславович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 
[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — К., 2007. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4306 А] УДК 616.89-084:355 

660. Телюков О. С. Епідеміологія, діагностика, клініка та лікування маніакальних ста-
нів з урахуванням циркануальних та циркадіанних ритмів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 "Психіатрія" ; Акад. мед. наук України, Ін-т невро-
логії, психіатрії та наркології, [Укр. мед. стоматол. акад. МОЗ України (Полтава)]. — Х., 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3373 А] 

 УДК 616.89-008.441.1-071-08 
661. Шаповалова Н. О. Психопатологічні розлади у жінок, які зазнали сексуального 

насильства в дитячому та підлітковому віці, та їх психотерапевтична корекція : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 "Психіатрія" / Шаповалова Наталія 
Олексіївна ; М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології, 
[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2007. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14  
(6 назв). — 100 пр. — [2007-3421 А] УДК 616.891.7-07 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання 

На ступінь доктора 
662. Чинов Г. П. Хламідійна, трихомонадна інфекції в сполученні з умовно-патогенними 

бактеріями (клінічні прояви, особливості патогенезу, лікування і профілактика) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступення д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" / Чинов 
Геннадій Петрович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології 
АМН України", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Х., 2007. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—31 (40 назв). — 100 пр. — [2007-4001 А] УДК 616.972-088.33 

На ступінь кандидата 
663. Онофрійчук О. С. Клініко-мікробіологічні особливості перебігу гастроінтестинальної 

форми сальмонельозу у дітей на тлі колонізації кишечника умовно-патогенними мікроорганізмами, 
сучасні підходи до лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Онофрійчук Олена Сергіївна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 
епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро-
гова]. — К., 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 —21 (22 назви). — 100 пр. — [2007-4147 А]
 УДК 616.98-053.2/.5-08 

664. Руденко А. А. Поширення, біологічні властивості збудника та удосконалення 
профілактики пастерельозу кроликів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія" / Руденко Андрій Анатолійович ; Укр. акад. аграр. 
наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Луган. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2007. 
— 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3762 А] УДК 616.98:636.92.09 

665. Юрко К. В. Вплив біфі-форму на стан мікробіоценозу товстої кишки та активність 
металозалежних ферментів у хворих на шигельоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Юрко Катерина Володимирівна ; Акад. мед. наук 
України, ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського", [Харків. держ. мед. 
ун-т]. — К., 2007. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2007-3436 А] 

 УДК 616.935-06:616.345 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 
На ступінь кандидата 

666. Коньков М. В. Діагностична та інтервенційна сонографія у невідкладній 
абдомінальній хірургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
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14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / Конькова Марина Володимирівна ; Акад. мед. 
наук. України, Ін-т онкології, [Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 2007. — 38 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 30—35 (51 назва). — 100 пр. — [2007-3694 А] УДК 617.65-073-083.98-089 

617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 
667. Воробей О. В. Відкрита торакальна травма з пошкодженням серця : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Воробей Олексій Васильович ; 
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. 
наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги та медицини катастроф]. — К., 2007. — 16 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3629 А] УДК 617.54-001+616.12-001 

668. Кузнецов О. О. Хірургічне лікування післяопераційних попереково-бокових гриж 
живота (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Кузнецов Олександр Олексійович ; М-во 
охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. 
ун-т ім О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2007-3511 А] УДК 617.559-007.43-089 

669. Мохаммад Мохаммад Юсеф. Профілактика та лікування ускладнень міоте-
нопластичної корекції поперечно розпластаної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Мохаммад Мохаммад 
Юсеф ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України", [Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — 120 пр. — [2007-3275 А] УДК 617.586-007.5-06-089.844 

670. Шуляренко О. В. Шляхи оптимізації хірургічного лікування хелікобактерпозитивних 
хворих з виразковим пілородуоденальним стенозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук: [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шуляренко Олег Володимирович ; М-во охорони здоров’я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. 
— К., 2007. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 129 пр. — [2007-4025 А] 

 УДК 617.55-036.1-089 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей 

На ступінь кандидата 

671. Барінов Ю. В. Оптимізація хірургічного відновлення прохідності верхніх відділів 
системи сльозовідведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.18 "Офтальмологія" / Барінов Юрій Вікторович ; М-во охорони здоров’я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4050 А] УДК 617.764.1-008-089 

672. Гуртова О. В. Ефективність нового комбінованого способу лікування ультра-
звуком та імпульсним електромагнітним полем сухої форми вікової макулодистрофії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 
Гуртова Оксана Володимирівна ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН 
України. — Одеса, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2007-4222 А] УДК 617.736-002.43-053.9-085.837 

673. Пахомова А. В. Ефективність модифікованого "реваскуляризуючого" втручання у 
комплексному лікуванні хворих на сенільну макулярну дегенерацію : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Пахомова Аліна 
Валеріївна ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України, [Харків. 
держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (24 назви). — 100 пр. — 
[2007-4341 А] УДК 617.736-06:617.723]-089.843 
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674. Сердюк В. М. Ефективність медикаментозної корекції регенерації склери у 
хворих первинною відкритокутовою глаукомою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Сердюк Валерій Миколайович ; Ін-т 
очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. — Одеса, 2007. — 18 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4347 А] УДК 617.7-007.681-085 

618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 
675. Козаренко Т. М. Променеві методи дослідження  в діагностиці та оцінці ефектив-

ності лікування гестаційної трофобластичної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / Козаренко 
Тетяна Маратівна ; Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2007. — 34 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—31 (41 назва). — 100 пр. — [2007-3690 А] УДК 618.14-006-073 

676. Павлишин Г. А. Клініко-патогенетичні та морфологічні паралелі перинатальної 
інфекційної патології у новонароджених та оптимізація лікування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.10 "Педіатрія" / Павлишин Галина Андріївна ;  
М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Тернопіл. держ. мед. 
ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — К., 2007. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (40 назв). 
— 100 пр. — [2007-3539 А] УДК 618.3-022-08-053.2 

677. Тучкіна І. О. Етапна реабілітація підлітків з гінекологічними захворюваннями та 
юних вагітних з екстрагенітальною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Тучкіна Ірина Олексіївна ; М-во 
охорони здоров’я України, Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 40 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 33—37 (39 назв). — 100 пр. — [2007-4185 А] УДК 618.3-06-053.6-08 

На ступінь кандидата 
678. Гончар К. В. Прогнозування та профілактична корекція невиношування вагітності та 

стану новонародженого у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гончар Костянтин 
Володимирович ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4217 А] УДК 618.3-06-002:616.98 

679. Іщенко Р. В. Терапія неоперабельного раку молочної залози : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Іщенко Роман Вікторович ;  
М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2007. —  
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — Б. т. — [2007-4310 А] УДК 618.19-006.6-08 

680. Маслій Ю. В. Етіопатогенетичні механізми та способи корекції синдрому слабкої 
відповіді яєчників в програмах екстракорпорального запліднення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Маслій Юлія 
Володимирівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. 
мед. акад. пілядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3924 А] УДК 618.177-089.888.11 

681. Микита М. В. Стан неоангіогенезу сарком матки — прогноз і тактика лікування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.07 "Онкологія" / Микита 
Мирослав Васильович ; Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2007. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3262 А] УДК 618.14-006-037-08 

682. Могілевський Д. М. Клініко-морфологічні особливості лейоміоми матки у жінок 
пізнього репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Могілевський Дмитро Михайлович ; Держ. 
установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3722 А] УДК 618.14-006.36-055.5-036 
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683. Мурашко О. О. Динаміка ціннісно-смислової сфери жінок, які послуговуються 
допоміжними репродуктивними технологіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.04 "Мед. психологія" / Мурашко Ольга Олександрівна ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка АПН України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3277 А] УДК 618.177-085-06:616.89 

684. Николин Л. Б. Клініко-патогенетичні аспекти генітального ендометріозу, опти-
мізація діагностики, лікування та реабілітації репродуктивної функції жінки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Николин Лариса Богданівна ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Да-
нила Галицького, [Івано-Франків. держ. мед. ун-т]. — Львів, 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3936 А] УДК 618.14-002-071-08 

685. Ніколаєва С. В. Прегравідарна підготовка та ведення вагітності у пацієнток з 
невиношуванням вагітності на фоні герпесвірусної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ніколаєва Світлана 
Вікторівна ; М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3285 А] УДК 618.39-06:616.523-085 

686. Овсяник М. А. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексного лікування 
гнійно-запальних захворювань післяпологового періоду : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Овсяник Марина 
Альбертівна ; М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ 
мед. пробл. сім’ї. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2007-3290 А] УДК 618.7-002.3-06-08 

687. Рогалєв А. В. Метахронний рак молочних залоз (методи лікування, ефективність, 
прогноз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онко-
логія" / Рогалєв Артем Валерійович ; М-во охорони здоров’я України, Донец. держ. мед. ун-т 
ім. М. Горького. — Донецьк, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2007-4269 А] УДК 618.19-006-08-037 

688. Семчишин Р. О. Диференційована терапія гестаційної гіпертензії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Семчишин Роксолана Олександрівна ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). —  
100 пр. — [2007-3772 А] УДК 618.3-008.6 

689. Стефанко С. Л. Патогенетичні аспекти ожиріння у вагітних жінок, оптимізація 
методів лікування та профілактики його ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступення канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Стефанко Сергій 
Львович ; М-во охорони здоров’я України, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського, 
[Івано-Франків. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(10 назв). — 120 пр. — [2007-3975 А] УДК 618.3-092-084 

690. Тимків І. С. Вплив тиреоїдної дисфункції на виношування вагітності в умовах 
ендемічної місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Тимків Ігор Степанович ; М-во охорони здоров’я України, 
Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського, [Івано-Франків. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3785 А] 

 УДК 618.3:616.441-036.21 
691. Харенко А. М. Методи інтенсифікації відтворної функції у ремонтних і основних 

свиноматок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.07 "Вет. 
акушерство" / Харенко Андрій Миколайович ; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С. З. Гжицького. 
— Львів, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3394 А] 

 УДК 618.7:636.4.09 
692. Чубей Г. В. Тактика лікування жінок з аденоміозом у поєднанні з запальними 

процесами геніталій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 
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"Акушерство та гінекологія" / Чубей Галина Валеріївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, 
акушерства і гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3414 А] УДК 618.1-006.36-002:615.21 

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 

На ступінь доктора 
693. Северин В. П. Моделі і методи оптимізації показників якості систем автома-

тичного управління енергоблоку атомної електростанції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація технол. процесів" / Северин Валерій 
Павлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (43 назви). — 100 пр. — [2007-4273 А] УДК 62-5:620.9 

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції.  
Загальна енергетика 

На ступінь кандидата 
694. Башта О. В. Багатоосередкова пошкоджуваність конструкційних сплавів на 

основі алюмінію при циклічному навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Башта Олександр 
Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2007. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4054 А] УДК 620.191 

695. Жученко Н. О. Удосконалення систем дефектоскопії деталей ходової частини 
рухомого складу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 
"Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Жученко Наталія Олексан-
дрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4092 А] УДК 620.179.14 

696. Селівончик Т. В. Акустико-емісійна оцінка воднево-корозійного розтріскування 
сталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка 
деформів. твердого тіла" / Селівончик Тетяна Василівна ; Луц. держ. техн. ун-т, [Фіз.-мех.  
ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України (Львів)]. — Луцьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4346 А] УДК 620.191.33:620.179.17]:669.14 

697. Цеховський М. В. Вихрострумові перетворювачі для засобів контролю товщини 
діелектричних покриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.05 "Елементи та пристрої обчисл. техніки та систем керування" / Цеховський Максим 
Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2007. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20  
(26 назв). — 100 пр. — [2007-3795 А] УДК 620.179.14:539.4.01 

698. Черкас К. В. Корозійно-електрохімічна поведінка металів та сплавів в озонованій 
сірчаній кислоті та модельних розчинах синтезу органічних кислот : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від 
корозії" / Черкас Костянтин Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 
[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля "Сєвєродонец. технол. ін-т"]. — К., 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3410 А] УДК 620.193.4:620.197 

699. Шаповалова І. М. Корозійна поведінка конструкційних матеріалів для 
обладнання озонних синтезів кисневмісних похідних піридину : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / 
Шаповалова Ірина Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Сєвєродонец. 
технол. ін-т Східноукр. нац. ун-ту ім. Володимира Даля]. — К., 2007. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4198 А] УДК 620.193.4+661.94 

700. Швачій В. М. Розробка організаційно-технологічної підтримки системи 
управління якістю в машинобудівному виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд.  техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація та сертифікація" / Швачій Валерій Михай-
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лович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 
(19 назв). — 100 пр. — [2007-3424  А] УДК 620.162:658.562 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка.  
Технологія машинобудування в цілому 

На ступінь доктора 
701. Тріщ Р. М. Розвиток наукових основ управління якістю в машинобудуванні в 

умовах обмеженої кількості інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступення д-ра техн. 
наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація і сертифікація" / Тріщ Роман Михайлович ; Київ. нац. 
ун-т технологій та дизайну, [Укр. інж.-пед. акад]. — К., 2007. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (34 назви). — 100 пр. — [2007-3985 А] УДК 621:658.562 

702. Мухавиш Саламех Алі Аль-Аудат. Формування комплексної інформаційної 
системи управління на підприємстві (на прикладі машинобудування) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Мухавиш Саламех Алі Аль-Аудат ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., 
[Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 
100 пр. — [2007-3530 А] УДК 621:658.5]:004 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь кандидата 
703. Бех І. І. Фізико-хімічні та емісійні властивості гетерогенних систем на основі скандію : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електрон." / Бех 
Ігор Іванович ; НАН України, Ін-т фізики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2007. —  
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2007-4055 А] УДК 621.3.032.273 

704. Велігорський О. А. Стабілізатори постійної напруги з цифровою адаптацією до видів 
широтно-імпульсної модуляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Велігорський Олександр Анатолійович ; 
НАН України, Ін-т електродинаміки, [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4210 А] УДК 621.3.07 

705. Войцеховська О. В. Нелінійні властивості комбінованих транзисторних 
негатронів та пристрої автоматики на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Елементи та пристрої обчисл. техніки та систем керування" / 
Войцеховська Олена Валеріївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (21 назва). — 100 пр. — [2007-3469 А] УДК 621.3.088.3 

706. Окушко О. В. Обґрунтування параметрів і режимів обробки продукції рослинництва 
коронним розрядом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.16 
"Електротехнології та електрообладн. в агропром. комплексі" / Окушко Олександр 
Володимирович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 150 пр. — [2007-3537 А] УДК 621.3:631.24 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, 
розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна техніка. 

Технічне застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 
707. Дубовенко К. В. Наукові основи розробки високовольтних електророзрядних 

компактних систем з урахуванням вторинних електофізичних процесів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" ; 
НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2007. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32  
(43 назви). — 100 пр. — [2007-3661 А] УДК 621.316:621.373 

708. Максимович В. М. Теорія аналізу та синтезу число-імпульсних перетворювачів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Елементи та 
пристрої обчисл. техніки та систем керування" / Максимович Володимир Миколайович ; 
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Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 33 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.:  
с. 28—31 (37 назв). — 100 пр. — [2007-4133 А] УДК 621.317+004.31 

На ступінь кандидата 
709. Дубініна О. М. Чисельне моделювання магнітного поля і вихрових струмів у 

кінцевих частинах турбогенератора з метою підвищення його надійності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Ду-
бініна Оксана Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3660 А] УДК 621.314.21 

710. Залуніна О. М. Методи оцінки та прогнозування стану регіонального енергетичного 
комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енергет. 
системи та комплекси" / Залуніна Ольга Михайлівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн.  
ін-т", [Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. М. Остроградського]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3671 А] УДК 621.311 

711. Крихтін Ю. О. Розвиток методів синтезу оптимальних вимірювальних полігар-
монічних сигналів з нормованим спектром : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.11.08 "Радіовимірюв. прилади" / Крихтін Юрій Олександрович ; Нац. наук. центр 
"Ін-т метрології", [Харків. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3702 А] УДК 621.317.757 

712. Куцевол О. М. Радіочастотні методи та засоби контролю вологості зерна : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та 
визначення складу речовин" / Куцевол Олег Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 
2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3515 А] УДК 621.317:664.7 

713. Лохматов А. Г. Визначення та попередження аварійних режимів асинхронних 
частотно-регульованих електроприводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси і системи" / Лохматов Анатолій Григорович ; 
Нац. гірн. ун-т України, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4323 А] УДК 621.313 

714. Мокійчук В. М. Система статистичної діагностики стану виробів із композиційних 
матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.16 "Інформ.-
вимірюв. системи" / Мокійчук Валентин Михайлович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2007-3273 А] УДК 621.314:621.391 

715. Саратовський Р. М. Узгодження тиристорного перетворювача частоти на основі 
резонансного інвертора з індукційною плавильною установкою : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / 
Саратовський Руслан Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4159 А] УДК 621.314.58 

716. Федюшин О. І. Підвищення вірогідності вимірювального контролю компонентів 
радіоелектронної апаратури з використанням методу усунення невизначеності його 
результатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 
"Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Федюшин Олександр Іванович ; 
Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Укр. інж.-пед. акад. (Харків)]. — К. : 2007. — 21 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2007-3387 А] УДК 621.317 

717. Шайда В. П. Підвищення ефективності використання активних матеріалів магніт-
ної системи в машинах постійного струму середньої потужності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Шайда Віктор 
Петрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3800 А] УДК 621.313.2 

718. Шантир Д. С. Проблемно-орієнтовані методи та алгоритми отримання вимірюва-
льної інформації в ІВС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.11.16 "Інформ.-вимірюв. системи" / Шантир Діана Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України 
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"Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2007-3801 А] УДК 621.317 

621.32 Електричні джерела світла 

На ступінь доктора 

719. Парфенюк О. А. Компенсаційні та нерівноважні процеси у телуриді кадмію і 
твердих розчинах на його основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук 
: спец. 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Парфенюк Орест Архипович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (35 назв). — 100 пр. — [2007-3304 А] УДК 621.325.592 

621.35 Технічна електрохімія 

На ступінь доктора 

720. Тульський Г. Г. Анодні процеси на оксидах неблагородних металів в електро-
хімічному синтезі неорганічних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступення д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Тульський Геннадій Георгійович ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—33  
(53 назви). — 100 пр. — [2007-3987 А] УДК 621.357 

На ступінь кандидата 

721. Банник Н. Г. Електрохімічна система сульфідний електрод-анротонний електро-
літ для літієвого акумулятора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Банник Наталія Григорівна ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-
технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2007-4285 А] УДК 621.357.7 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань. Лазери. Мазери 

На ступінь доктора 
722. Заяць В. М. Дискретні моделі коливних систем та методи аналізу їх динаміки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 
обчисл. методи" / Заяць Василь Михайлович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", Ін-т новіт. технологій та упр. ім. В’ячеслава Чорновола"]. — Х., 2007. — 35 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (48 назв). — 100 пр. — [2007-4228 А] УДК 621.372.064:621.314 

На ступінь кандидата 
723. Дегтярьов А. В. Селекція поперечних мод в квазіоптичних металохвилевідних 

резонаторах субміліметрових лазерів з оптичним накачуванням : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз-мат. наук : спец. 01.04.03 "Радіофізика" / Дегтярьов Андрій Вікторович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х, 2007. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 
100 пр. — [2007-3648 А] УДК 621.373.8 

724. Мартинюк В. В. Мікроелектронні магнітні частотні перетворювачі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Елементи та пристрої обчисл. техніки та 
систем керування" / Мартинюк Володимир Валерійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 
2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3521 А] УДК 621.372.63 

725. Семенов А. О. Генератори електричних коливань на основі транзисторних структур з 
від’ємним опором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.08 
"Радіовимірюв. прилади" / Семенов Андрій Олександрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 
2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (36 назв). — 100 пр. — [2007-3570 А] УДК 621.373.5 
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621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка.  
Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

726. Пашков О. С. Напівпровідникові лазери з електронним накачуванням на основі 
сполук груп А2В6, А3В5 з покращеними експлуатаційними характеристиками : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / 
Пашков Олександр Сергійович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. н.-д. центр оборон. 
технологій і воєн. безпеки України М-ва оборони України]. — Одеса, 2007. — 23 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3739 А] УДК 621.38 

727. Петровський М. В. Моделювання хвильових процесів в просторово-розвинутих 
квазіоптичних резонансних структурах приладів міліметрового діапазону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і 
систем" / Петровський Михайло Васильович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2007. — 16, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (19 назв). — 100 пр. — [2007-3745 А] УДК 621.38 

728. Русняк І. М. Телевізійна система автоматичного супроводження : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / 
Русняк Ігор Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. —  
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3336 А] УДК 621.383 

621.39 Електрозв’язок. Техніка електрозв’язку. Телекомунікаційні системи 

На ступінь кандидата 

729. Курушкін В. Є. Розробка технології диференційованого обслуговування з гаран-
тованим сервісом на базі обладнання Frame Relay : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Курушкін Віталій Євгенович ; 
Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3707 А] УДК 621.39 

621.391 Загальна теорія електрозв’язку 

На ступінь доктора 

730. Поспєлов Б. Б. Адаптація авіаційних радіотехнічних систем в умовах ситуаційної не-
визначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіо-
техн. та телевіз. системи" / Поспєлов Борис Борисович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсь-
кого "Харків. авіац. ін-т", [Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба М-ва оборони України]. — 
Х., 2007. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (26 назв). — 100 пр. — [2007-3752 А] 

 УДК 621.391.82:519.724.2 
731. Яворський Б. І. Математичні моделі сигналу зі стохастичними зсувами спектру та 

методи його ефективного виявлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Яворський Богдан Іванович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка", [Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2007. — 35 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 27—31 (42 назви). — 100 пр. — [2007-4034 А] УДК 621.391:519.87 

На ступінь кандидата 

732. Каптур В. А. Механізм організації віртуальних каналів в однорангових Еthernet 
мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телеко-
мунікац. системи та мережі" / Каптур Вадим Анатолійович ; Одес. нац. акад. зв’язку ім. О. С. По-
пова. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3492 А] 

 УДК 621.391 
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733. Педяш В. В. Підвищення спектральної ефективності модемів з багатосмуговим 
передаванням символів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Педяш Володимир Віталійович ; 
Одес. нац. акад. зв’язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2007-3305 А] УДК 621.391:621.395 

734. Ружинський В. Г. Поліпшення характеристик якості мережі спільноканальної 
сигналізації № 7 в умовах конвергенції телекомунікаційних мереж : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Ружинський Володимир Григорович ; Одес. нац. акад. зв’язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3562 А] УДК 621.391 

735. Самір Махмуд Мохамед Канаан. Проектування мультисервісних телекомуніка-
ційних систем при самоподібних вхідних потоках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Самір Махмуд 
Мохамед Канаан ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3567 А] УДК 621.391 

736. Чеботов О. В. Сумісне виявлення, оцінювання параметрів і розпізнавання радіо-
випромінювань в автоматизованих комплексах радіоконтролю : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Чеботов 
Олександр Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2007-4360 А] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв’язку 

На ступінь доктора 
737. Антіпов І. Є. Розвиток теорії і удосконалення радіометеорних систем зв’язку й 

синхронізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. 
та телевіз. системи" / Антіпов Іван Євгенійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (35 назв). — 100 пр. — [2007-3607 А] УДК 621.396.96 

На ступінь кандидата 
738. Рябкін Ю. В. Інформаційно-вимірювальна ситема ідентифікації джерел радіо-

випромінювання для пасивної локації об’єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступення 
канд. техн. наук : [спец.] 05.11.16 "Інформ.-вимірюв. системи" / Рябкін Юрій Вікторович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3967 А] УДК 621.396.96 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових турбін) 

На ступінь кандидата 
739. Войтенко С. А. Дослідження процесів формування факторів технологічної 

спадковості при виготовленні деталей газотурбінних двигунів з титанових сплавів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.04 "Технологія вир-ва літал. 
апаратів" / Войтенко Сергій Анатолійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т", ["Мотор Січ" М-ва пром. політики України]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4068 А] УДК 621.452.3 

621.51/.54 Технічне застосування пневмоенергетики 

На ступінь кандидата 
740. Ващенко С. М. Системне проектування механізму врівноваження поршневого 

компресора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.15 "Вакуум. та 
компресор. техніка" / Ващенко Світлана Михайлівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2007. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3623 А] УДК 621.512 
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741. Калашніков А. М. Удосконалення методу розрахування термогазодинамічних 
процесів у зворотно-напрямних апаратах відцентрових компресорів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.15 "Вакуум. та компресор. техніка" / 
Калашніков Андрій Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3679 А] УДК 621.515:536.6 

621.6 Транспортування та зберігання рідин і газів 

На ступінь кандидата 

742. Заміховська О. Л. Підвищення довговічності робочих органів електро-
відцентрових насосів для видобутку нафти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафт. і газ. пром-сті" / Заміховська Олена Леонідівна ; 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти та газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3483 А] УДК 621.67-213.32 

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому.  
З’єднання матеріалів. Зварювання 

На ступінь доктора 

743. Грабовий В. М. Наукові і технологічні основи електрогідроімпульсної дії на 
структуру і властивості виливків із сплавів на основі заліза і алюмінію : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Грабовий Валерій 
Михайлович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів, [Ін-т імпульс. процесів і 
технологій]. — К., 2007. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—39 (45 назв). — 150 пр. — 
[2007-4298 А] УДК 621.74:669.714.2 

744. Луценко В. О. Розвиток теоретичних основ і вдосконалення комплексних технологій 
виробництва двошарових листів пакетним способом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини обробки тиском" / Луценко Віктор Олександро-
вич ; Донбас. держ. машинобуд. акад., [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Краматорськ, 2007. — 35 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (43 назви). — 100 пр. — [2007-4131 А] УДК 621.771.8:621.771.23 

На ступінь кандидата 
745. Білик О. Г. Удосконалення технології виробництва порошкової стрічки для зно-

состійкого наплавлення деталей, працюючих в умовах абразивного та газоабразивного зно-
шування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварю-
вання та спорідн. процеси і технології" / Білик Олександр Григорович ; Приазов. держ.  
техн. ун-т. — Маріуполь, 2007. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2007-3618 А] УДК 621.791.046 

746. Богомол Ю. І. Формування структури і властивостей спрямовано закриста-
лізованих сплавів систем В4С — МеIVВ2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.15.06 "Порошк. металургія та композиц. матеріали" / Богомол Юрій Іванович ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3819 А] УДК 621.762:669.018.45 

747. Давиденко К. С. Удосконалення технології та обладнання процесів сумісної хо-
лодної прокатки між неприводними і приводними робочими валками : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском" / Давиденко 
Катерина Сергіївна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорск, 2007. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4223 А] УДК 621.771.23.01 

748. Друзь О. М. Регулювання властивостей зварного з’єднання за допомогою комп-
лексного захисного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Друзь Олег Миколайович ; 
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Нац. ун-т кораблебуд. ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (19 назв). — 120 пр. — [2007-3658 А] УДК 621.791.052:620.18 

749. Кримов В. М. Розробка технологічних основ локального зміцнення виробів із 
залізних сплавів на основі закономірностей структуроутворення при діянні дугового розряду : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. і 
терміч. обробка металів" / Кримов Віталій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 
нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(17 назв). — 100 пр. — [2007-4319  А] УДК 621.791 

750. Левкович М. Г. Технологічне забезпечення формоутворення конічних і сферич-
них поверхонь в плитах та корпусних деталях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудування" / Левкович Михайло Генна-
дійович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2007-3227 A] УДК 621.7 

751. Марков А. Д. Оцінювання деградації зварних з’єднань теплостійких сталей у 
високотемпературному наводнювальному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Марков Андрій Дмитрович ; 
НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3249 A] УДК 621.791.052:620.181 

752. Мельник С. М. Розвиток методу розрахунку калібрувань валків для прокатки великих 
шпунтових профілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 
"Процеси та машини обробки тиском" / Мельник Сергій Миколайович ; Ін-т чор. металургії  
ім. З. І. Некрасова, НАН України, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. 
— 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3258 А] УДК 621.771.073.8 

753. Нагній О. С. Розвиток методу розрахунку параметрів холодної пільгерної 
прокатки труб при врахуванні пружної деформації кліті : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском" / Нагній 
Олександр Станіславович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3532 А] УДК 621.774.35 

754. Петренко А. П. Вплив технологічної спадковості підготовки поверхонь деталей 
авіаційних двигунів при газодетонаційному напилюванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. обробки" / Петренко Анатолій Петрович ; Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ун-т". — Х., 2007. — 17 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4152 А] УДК 621.793.021 

755. Петрик І. А. Процеси відновлення зварюванням та паянням лопаток газотурбінних 
двигунів з важкозварюваних сплавів на нікелевій та титановій основі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / 
Петрик Ігор Андрійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2007. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3543 А] УДК 621.791/.792 

756. Черв’яков М. О. Напружено-деформований стан та технологічна міцність 
зварних з’єднань високоміцних нікелевих сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Черв’яков 
Микола Олегович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2007. — 
17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3797 А] УДК 621.791.052 

757. Штепан Є. В. Вдосконалення технології і параметрів переливу сталі з проміжного 
ковша в кристалізатор високошвидкісної сортової МБЛЗ : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук: спец. 05.16.02 "Металургія чорних металів" / Штепан Євген 
Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4024 А] УДК 621.746.5 

621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь кандидата 
758. Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів 

гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
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05.02.08 "Технологія машинобудування" / Новосад Іван Ярославович ; Тернопіл. держ. техн. 
ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (22 назви). — 100 пр. — [2007-3287 А] УДК 621.822:621.7 

759. Туз В. В. Біморфні п’єзоперетворювачі динамічних тисків з підсилювачами заряду 
зі зворотнім зв’язком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.05 "Елементи та пристрої обчисл. техніки та систем керування" / Туз Вячеслав Вале-
рійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (32 назви). — 100 пр. — [2007-3788 А] УДК 621.8.031 

621.86/.87 Підйомно-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 

760. Полупан Є. В. Підвищення ефективності гальмування піднімально-транспортних 
машин застосуванням нових фрикційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднімал.-транспорт. машини" / Полупан Євген Вікторович ; 
Укр. інж.-пед. акад., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Х., 2007. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3955 А] УДК 621.86/.87-592.52 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 

761. Бобрицький В. М. Підвищення зносостійкості різальних елементів робочих 
органів ґрунтообробних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 
спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Бобрицький Віталій Миколайович ; Нац. 
транспорт. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2007-4056 А] УДК 621.891:631.31 

762. Маркович С. І. Підвищення зносостійкості деталей машин електродуговим 
напиленням композиційних покриттів з застосуванням різнорідних дротів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / 
Маркович Сергій Іванович ; Нац. авіац. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — К., 2007. — 17 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3250 А] УДК 621.891 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки.  
Обробка шліфуванням 

На ступінь доктора 
763. Резніченко М. К. Технологічні основи забазпечення якості та енергозбереження в 

процесах складання та розбирання з індукційним нагрівом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудування" / Резніченко Микола 
Кирилович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2007. —  
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (36 назв). — 100 пр. — [2007-4398 А] УДК 621.921 

764. Шевченко О. В. Теорія інструментального оснащення з пружними напрямними 
та орієнтованою жорсткістю для токарної обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. обробки, верстати та інструменти" / Шевченко 
Олександр Віталійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 36 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (38 назв). — 100 пр. — [2007-4014 А] УДК 621.91.01 

На ступінь кандидата 
765. Бесарабець Ю. Й. Спіральні свердла з переривчастими різальними кромками : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. 
обробки, верстати та інструменти" / Бесарабець Юрій Йосипович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2007-3812 А] УДК 621.951.45 
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766. Бушля В. М. Підвищення продуктивності чорнової обробки плоских поверхонь 
чавунних деталей торцевими фрезами з надтвердих матеріалів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. обробки, верстати та інстру-
менти" / Бушля Володимир Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 
[Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
120 пр. — [2007-4063 А] УДК 621.914 

767. Дерке О. В. Підвищення якості виготовлення листових панелей в дрібносерій-
ному виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 
"Технологія машинобудування" / Дерке Олександр Войтехович ; Донец. нац. техн. ун-т, 
[Укр. інж.-пед. акад]. — Донецьк, 2007. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (9 назв). — 100 пр. 
— [2007-3653 А] УДК 621.941.015 

768. Пузирьов О. Л. Підвищення ефективності процесу алмазного доведення сферич-
ної поверхні деталі з кераміки медичного призначення введенням додаткового обертального 
руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси 
мех. обробки, верстати та інструменти" / Пузирьов Олександр Леонідович ; НАН України, 
Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2007-4342 А] УДК 621.923:621.921.31 

769. Саплін С. Ю. Удосконалення технологічних режимів та конструктивних парамет-
рів машин для виправлення відносно тонких смуг розтягуванням із згином : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обробки 
тиском" / Саплін Сергій Юрійович ; Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 2007. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2007-4175 А] УДК 621.98 

770. Сидоров Д. Є. Автоматична система управління процесом плоского шліфування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація техн. 
процесів" / Сидоров Денис Євгенович ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2007. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 120 пр. — [2007-3347 А] УДК 621.923:621.9.047 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 
771. Воєвідко І. В. Розробка теоретичних основ і технічних засобів для підвищення 

точності проведення спрямованих свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / Воєвідко Ігор Володимирович ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 30 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 25—27 (25 назв). — 100 пр. — [2007-3627 А] УДК 622.243.2 

772. Тищенко С. В. Розробка технологічних методів оптимізації динаміки руйнування 
блоковим екрануванням масиву гірських порід, що підривається : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. копалин" / 
Тищенко Сергій Вікторович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2007. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 30—33 (33 назви). — 100 пр. — [2007-4183 А] УДК 622.235:622.271 

На ступінь кандидата 
773. Гладкий С. І. Підвищення довговічності вузла шток-ущільнення штока двопорш-

невих бурових насосів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.05.12 "Машини нафт. і газ. пром-сті" / Гладкий Сергій Іванович ; Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16  
(13 назв). — 100 пр. — [2007-3473 А] УДК 622.242.6 

774. Кропивницька В. Б. Оптимальне керування процесом буріння нафтових і газових 
свердловин з дискретно-неперервною зміною керувальних дій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація технол. процесів" / Кропивницька 
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Віталія Богданівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100. — [2007-3507 А] УДК 622.24 

775. Кулинин Т. М. Підвищення герметичності різьбових з’єднань обсадних колон : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / 
Кулинин Тарас Михайлович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 
2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3512 А] УДК 622.245 

776. Мізін В. О. Обґрунтування структури і параметрів системи підвіски телеско-
пічного стрілоподібного виконавчого органу прохідницького комбайна : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Мізін Вадим 
Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3527 А] УДК 622.232.83 

777. Якубовська З. М. Обґрунтування параметрів нейтралізації технологічних розчи-
нів та шахтних вод при підземному видобутку корисних копалин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.11 "Фіз. процеси гірн. вир-ва"  / Якубовська 
Зінаїда Миколаївна ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 17 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3443 А] УДК 622.271.2:622.516 

622.3 Галузі гірничої промисловості 

622.34 Добування руди 

На ступінь кандидата 
778. Куваєв Я. Г. Ситуаційне управління першою стадією подрібнення залізної руди в 

режимі енергозбереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.07 "Автоматизація технол. процесів" / Куваєв Ярослав Геннадійович ; Нац. гірн. ун-т. 
— Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 120 пр. — 
[2007-4236 А] УДК 622.341:622.73 

779. Топчій С. Є. Обґрунтування параметрів способу оперативного контролю та 
управління станом гірничого масиву із застосуванням звукоуловлюючої апаратури : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.11 "Фіз. процеси гірн. вир-ва" / 
Топчій Сергій Євгенович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів, [ДП "Донбас. н.-д. і 
проект.-конструктор. вугіл. ін-т"]. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16  
(8 назв). — 100 пр. — [2007-3786 А] УДК 622.34.016:620.173 

622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив. Осушення. 
Рудниковий (шахтний) транспорт 

На ступінь доктора 
780. Рудаков Д. В. Обґрунтування фізико-хімічних параметрів стану та управління 

геотехнічними системами в гірничопромислових регіонах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.11 "Фіз. процеси гірн. вир-ва" / Рудаков Дмитро 
Вікторович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—31 
(31 назва). — 120 пр. — [2007-4158 А] УДК 622.512:622.817.4 

На ступінь кандидата 
781. Бережной А. Ю. Обґрунтування параметрів ножових очисників стрічок конвеєрів 

для гірничих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.05.06 "Гірн. машини" / Бережной Андрій Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 
техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2007-3455 А] УДК 622.647.2 

782. Монастирський С. В. Наукове обґрунтування показників якості стрічкових 
конвеєрів для адаптації їх до різних умов експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Монастирський Сергій 
Віталійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 
2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 80 пр. — [2007-3529 А] УДК 622.647.2 
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783. Тараєвський О. С. Вплив параметрів режиму роботи газопроводу на його 
безаварійну експлуатацію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Тараєвський Олег Степанович ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4180 А УДК 622.692.4 

622.7 Збагачення мінеральної сировини 

На ступінь кандидата 
784. Шпильовий Л. В. Автоматичне управління процесом згущення суспензій рідкісно-

металічних руд для підвищення якості вихідних продуктів радіального згущувача : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація технол. процесів" / 
Шпильовий Леонід Вікторович ; Криворіз. техн. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Кривий Ріг, 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4021 А] 

 УДК 622.794.7-52 

622.8 Небезпека  на рудниках. Нещасні випадки і травматизм.  
Охорона праці та техніка безпеки 

На ступінь доктора 
785. Кузьменко М. С. Розвиток наукових основ обвалюваності пород і запобігання 

травматизму в очисних виробках вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Кузьменко Микола Семенович ; М-во вугіл. пром-сті 
України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті, [Донец. н.-д. вугіл. ін-т]. — Макіївка, 
2007. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (32 назви). — 80 пр. — [2007-3216 A] УДК 622.8 

На ступінь кандидата 
786. Никифоров О. В. Удосконалення методу комплексної оцінки аномальних зон на 

шахтах Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 
"Охорона праці" / Никифоров Олексій Вікторович ; Держ. Макіїв. НДІ по безпеці робіт у 
гірн. пром-сті. — Макіївка, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). —  
100 пр. — [2007-3283 А] УДК 622.831 

624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 
787. Котченко Ю. В. Підвищення безпеки виконання спеціальних будівельних робіт 

монтажників-висотників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.26.01 "Охорона праці" / Котченко Юрій Васильович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та 
архіт. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). —  
100 пр. — [2007-3503 А] УДК 624.05:331.45 

624.1 Земляні роботи. Підземне будівництво. Основи та фундаменти.  
Механіка ґрунтів  

На ступінь доктора 
788. Кованько В. В. Наукові основи створення підземнорухомих біонічно-синтезованих 

пристроїв підвищеної ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Кованько Володимир Володимирович ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — К., 2007. — 28 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 21—25 (41 назва). — 100 пр. — [2007-4314 А] УДК 624.13:625.08 

На ступінь кандидата 
789. Грабовець О. М. Деформаційні характеристики глинистих ґрунтів Середнього 

Придніпров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 
"Основи та фундаменти" / Грабовець Оксана Миколаївна ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та 
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архіт., [Дніпропетров. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4077 А] УДК 624.131.382(477.63/.65) 

790. Шаповал А. В. Особливості взаємодії водонасичених основ, що мають власти-
вість повзучості, з будинками і спорудами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи та фундаменти" / Шаповал Андрій Володимирович ; 
Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2007. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4012 А] УДК 624.131.5:624.15 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. 
Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень 

На ступінь кандидата 

791. Глушко О. В. Комплексна маловідходна іонообмінна технологія очистки стічних 
вод від іонів важких металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
21.06.01 "Екол. безпека" / Глушко Олена Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — 
[2007-4372  А] УДК 628.33 

792. Красільнікова Т. М. Синтез коагулянтів із алюмінату натрію та оцінка їх 
ефективності при очищенні води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Красільнікова Тетяна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). —  
120 пр. — [2007-4383  А] УДК 628.16:628.3 

793. Поліщук О. В. Денітрифікація міських стічних вод в коридорних аеротенках : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, 
каналізація" / Поліщук Олександр Валерійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. — К., 2007. 
— 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3954 А] УДК 628.356.3 

629 Техніка транспортних засобів 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 
794. Кузнєцов Р. М. Покращання показників стійкості триланкових автопоїздів у 

граничних режимах руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Кузнєцов Руслан Михайлович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4121 А] УДК 629.331 

629.4 Рухомий склад залізничного транспорту 

На ступінь кандидата 
795. Михалків С. В. Удосконалення технології діагностування підшипників кочення 

електричних двигунів тепловозів за вібраційними характеристиками : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / 
Михалків Сергій Васильович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2007. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3721 А] УДК 629.488.27:621.822.614 

796. Міщенко Т. М. Підвищення ефективності роботи системи захисту силових кіл 
електровозу ДЕ 1 на основі досліджень перехідних аварійних електромагнітних процесів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / 
Міщенко Тетяна Миколаївна ; М-во трансп. та зв’язку України, Дніпропетров. нац. ун-т за-
лізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — 22 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4139 А] УДК 629.423 

797. Нікулін В. С. Підвищення ефективності тягових електропередач метровагонів з 
асинхронними двигунами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
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05.22.09 "Електротранспорт" / Нікулін Віктор Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т", [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18  
(12 назв). — 100 пр. — [2007-3535 А] УДК 629.432:621.337 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь доктора 

798. Ткач М. Р. Науково-технічні основи створення суднових енергетичних установок 
на базі альтернативних паливно-енергетичних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступення д-ра техн. наук : спец. 05.08.05 "Судн. енергет. установки" / Ткач Михайло 
Романович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2007. — 34 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (32 назви). — 120 пр. — [2007-3982 А] УДК 629.5:621.4 

На ступінь кандидата 

799. Литош О. В. Підвищення теплової ефективності повітроохолоджувачів суднових 
систем рефрижерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.08.05 "Судн. енергет. установки" / Литош Олена Вадимівна ; Нац. ун-т кораблебудування 
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22  
(14 назв). — 100 пр. — [2007-4334 А] УДК 629.5.064 

800. Личко Б. М. Підвищення ефективності суднового пропульсивного комплексу з 
малообертовим двигуном мінімального типорозміру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.08.05 "Судн. енергет. установки" / Личко Богдан Михайлович ; Нац. 
ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2007-3712 А] УДК 629.5.03 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка.  
Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

801. Гальченко С. М. Методика діагностування стану зовнішнього обводу крила 
літака у польоті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 
"Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Гальченко Світлана Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 
2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4071 А] УДК 629.7.025.083 

802. Джасім Мухаммед Гасмі. Розробка і дослідження методик розрахунку надійності 
паралельних невідновлюваних структур систем авіоніки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Джасім 
Мухаммед Гасмі ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(8 назв). — 100 пр. — [2007-4085 А] УДК 629.73-192 

803. Кірчу Ф. І. Оптимізація геометричних параметрів міжлопаткового каналу дворяд-
них лопаткових вінців трансзвукових ступенів осьового компресора : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.05 "Двигуни та енергоустановки літал. 
апаратів" / Кірчу Федір Іванович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 21 с., вкльоч. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3686 А] УДК 629.735 

804. Курош Хагани. Методика вибору раціональних параметрів лопаткових вінців 
високонавантажених ступенів осьового компресора газотурбінного двигуна : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.05 "Двигуни та енергоустановки 
літал. апаратів" / Курош Хагани ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2007-3706 А] УДК 629.7.03 

805. Кухтін Ю. П. Чисельне моделювання нестаціонарного газодинамічного наван-
таження лопаток турбін авіаційних двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : спец. 05.07.05 "Двигуни та енергоустановки літал. апаратів" / Кухтін Юрій 
Петрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Держ. п-во 
"Запоріз. машинобуд. КБ "Прогрес" ім. акад. О. Г. Івченка"]. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3222 A] УДК 629.7.03 

806. Смирнова І. Л. Формування інтегративних теоретичних знань із спеціальних дис-
циплін у майбутніх пілотів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 
13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Смирнова Ірина Леонідівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. 
пед. наук України, [Держ. льотна акад. України]. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 110 пр. — [2007-3355 А] УДК 629.7.072 

807. Сюй Гуодун. Робастні автопілоти для малих безпілотних літальних апаратів, 
засновані на нечіткій логіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.03 "Системи та процеси керування" / Сюй Гуодун ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3367 А] УДК 629.735.051 

808. Харченко О. І. Методи частотного та часового аналізу в системах обробки 
випадкових сигналів типу електроенцефалограм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Харченко Оксана 
Ігорівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Харків. нац. ун-т 
радіоелектрон.]. — Х., 2007. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). 
— 100 пр. — [2007-3792 А] УДК 629.7.066.3 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.  
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

809. Бондар І. П. Біотичний кругообіг мінеральних елементів та шляхи його регулювання в 
соснових деревостанах Центрального Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : спец. 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Бондар Ігор Петрович ; Нац. лісотехн. 
ун-т України, [Нац. аграр. ун-т]. — Львів, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—
19 (27 назв). — 100 пр. — [2007-4288 А] УДК 630*1:631.81:582.475](477.41) 

810. Кочерга М. М. Екологічні особливості підвищення продуктивності та біологічної 
стійкості лісів Полісся та Лісостепу Київщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кочерга Микола Миколайович ; Ін-т агро-
екології Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
100 пр. — [2007-4317 А] УДК 630*1 

811. Куриляк В. М. Динамічні тенденції формування букових лісів Прикарпаття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.03 "Лісознав. і лісів-
ництво" / Куриляк Віктор Михайлович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4238 А] УДК 630*56(477.83) 

812. Павліщук О. П. Критерії та індикатори сталого розвитку лісового господарства в 
контексті формування національної лісової політики України (на прикладі підприємств 
Львівського обласного управління лісового господарства) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 
навколиш. середовища" / Павліщук Оксана Петрівна ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2007. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3944 А] УДК 630*6(477.83) 

813. Юрків З. М. Бархат амурський (Phеllodendron amurense Rupr.) в лісових куль-
турах Західного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Юрків Зіновій Миронович ; Нац. 
лісотехн. ун-т України. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 
— [2007-4032 А] УДК 630*228(477.8) 
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631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

На ступінь кандидата 

814. Герасимів З. М. Еколого-географічні особливості оптимізації землекористування 
східної частини Опілля в межах Тернопільської області : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. 
природ. ресурсів" / Герасимів Зоряна Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 
[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Чернівці, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3472 А] УДК 631.95(477.84) 

815. Іщук О. В. Екологічна  толерантність Tritikum aestivum L. в агрофітоценозах 
Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / 
Іщук Оксана Василівна ; М-во аграр. політики України, Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 
2007. — 20 [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — 
[2007-3678 А] УДК 631.95:633.111(477.41/.42) 

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом 

На ступінь кандидата 

816. Гарнага О. М. Еколого-економічні засади становлення та розвитку ринку сільсь-
когосподарських земель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 
"Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Гарнага Олександр 
Миколайович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2007-3830 А] УДК 631.111:631.5 

817. Кустріч Л. О. Становлення сільськогосподарських підприємств на пореформеному 
етапі розвитку (на матеріалах Черкаської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кустріч Лілія Олександрівна ; Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4321 А] УДК 631.1(477.46) 

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя 

На ступінь доктора 

818. Горбовий А. Ю. Наукові основи вдосконалення адаптивної механізованої технології 
збирання льону-довгунця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 
"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Горбовий Артур Юліанович ; Нац. наук. центр "Ін-т 
механізації та електрифікації сіл. госп-ва", [Нац. аграр. ун-т Кабінету Міністрів України]. — Глеваха, 
2007. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36 (33 назви). — 100 пр. — [2007-4075 А] УДК 631.35:633.52 

На ступінь кандидата 
819. Бондарєв С. І. Обґрунтування оптимального міжремонтного наробітку стрілчастих 

лап культиваторних агрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Бондарєв Сергій Іванович ; Нац. аграр. ун-т. — 
К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2007-3821 А] УДК 631.316 

820. Побігун А. М. Обґрунтування параметрів і режимів роботи потокового скирто-
утворювача для формування скирт підвищеної щільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Побігун Артем 
Михайлович ; Таврійс. держ. агротехн. акад., [Ін-т механізації тваринництва УААН]. — 
Мелітополь, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3317 А] 

 УДК 631.363 
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631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь доктора 

821. Іванців В. В. Структурно-функціональна (консортивна) організація комплексів 
ґрунтових олігохет у біогеоценозах західного регіону України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра біол. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Іванців Володимир Васильович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т, [Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки]. — Дніпропетровськ. — 39 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (52 назви). — 100 пр. — [2007-4378 А] УДК 631.46(477.8) 

На ступінь кандидата 

822. Оліфір Ю. М. Вплив тривалого застосування добрив і вапна на родючість ясно-
сірого лісового ґрунту та продуктивність культур сівозміни : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Оліфір Юрій Миколайович ; Нац. 
аграр. ун-т, [Ін-т землеробства і тваринництва зах. регіону УААН]. — К., 2007. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4393 А] 

 УДК 631.445.2:631.81 
823. Павлюк С. Д. Агрохімічна оцінка застосування добрив при вирощуванні трити-

кале ярого на лучно-черноземному карбонатному ґрунті північної частини Лісостепу Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / 
Павлюк Сергій Дмитрович ; Нац. аграр. ун-т. — К.,  2007. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—
16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4263 А] 

 УДК 631.445.4:631.8:633.1 
824. Панасенко Є. В. Вплив агромеліоративних заходів на відновлення властивостей 

та родючості нафтозабрудненого чорнозему : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Панасенко Євгеній Володими-
рович ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Х., 2007. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4264 А] УДК 631.45 

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика 

На ступінь доктора 

825. Харченко О. В. Ресурсне забезпечення та шляхи оптимізації умов вирощування 
сільськогосподарських культур у Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Харченко Олег Васильович ; Укр. акад. 
аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації, [Сум. нац. аграр. ун-т"]. — К. : 2007. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—32. — 100 пр. — [2007-3395 А] УДК 631.587:631.559 

На ступінь кандидата 

826. Антипін Р. А. Оптимізація технологічних прийомів вирощування гороху в умовах 
правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Антипін Руслан Анатолійович ; Вінниц. держ. аграр. ун-т 
[та ін.]. — Вінниця, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2007-3807 А] УДК 631.53:633.35 

827. Гаврись І. Л. Ефективність використання біологічно активних речовин за виро-
щування помідора у зимових теплицях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : спец. 06.01.06 "Овочівництво" / Гаврись Іванна Любомирівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 
2007. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3631А] 

 УДК 631.544.4:635.64 
828. Олексенко В. І. Ефективність дії попередників, основного обробітку ґрунту та тривалого 

застосування добрив на урожайність кукурудзи у сівозмінах підзони північного Степу України : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.01 "Заг. землеробство" / 
Олексенко Володимир Іванович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Ін-т зернового госп-ва]. — 
Дніпропетровськ, 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3293 А]
 УДК 631.582:631.8:633.15 

829. Савранська Л. М. Основний обробіток чорнозему опідзоленого під ріпак ярий після 
пшениці озимої в умовах правобережного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.01 "Заг. землеробство" / Савранська Лідія Михайлівна ; Нац. наук. 
центр "Ін-т землеробства укр. акад. аграр. наук", [Уман. держ. аграр. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : 
іл.. табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3338 А] УДК 631.51.021:633.85 

830. Сивенко В. І. Особливості створення ліній та гібридів соняшнику олеїнового типу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 "Селекція рослин" / 
Сивенко Валентина Іванівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2007-3573 А] УДК 631.527:633.854.78 

831. Тихонова Т. Є. Селекційна цінність генофонду і ефективність його використання в 
селекції кабачка і патисона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 
06.01.05 "Селекція рослин" / Тихонова Тетяна Євгенівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва ; 
Укр. акад. аграр. наук, [Ін-т овочівництва і баштанництва]. — Х., 2007. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3583 А] УДК 631.527:635.621 

832. Фурманець М. Г. Вплив попередників і добрив на продуктивність пшениці озимої у 
короткоротаційних сівозмінах Західного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.01 "Заг. землеробство" / Фурманець Мирослава Григорівна ; Нац. наук. 
центр "Ін-т землеробства" ; Укр. акад. аграр. наук, [Рівнен. держ. с.-г. дослід. станція УААН]. — К. : 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3392 А] 

 УДК 631.582:631.8:633.11"324" 

631.8 Добрива. Внесення добрив. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

833. Богданець В. А. Агрохімічна оцінка нових видів добрив та продуктивність пшениці 
ярої на лучно-чорноземному ґрунті Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.04 "Агрохімія" / Богданець В’ячеслав 
Анатолійович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). —  
100 пр. — [2007-3619 А] УДК 631.8:633.11 

834. Никитюк Ю. А. Агроекологічна оцінка різних систем удобрення картоплі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 
Никитюк Юрій Андрійович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Чернігів. ін-т 
агропром. вир-ва]. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. 
— [2007-4259 А] УДК 631.85:631.816.3:633.49 

835. Сіра І. І. Солі натрію та магнію як фактор оптимізації агроекосистеми при 
вирощуванні цукрових буряків на чорноземі типовому Лівобережжя Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Сіра 
Ірина Іванівна ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", 
[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики України]. — Х., 2007. — 
21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4274 А] УДК 631.81:633.63 

836. Стасінєвич О. Ю. Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість 
чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України, врожай та якість сортів ячменю 
ярого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / 
Стасінєвич Олександр Юрійович ; Нац. аграр. ун-т, [Уман. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4348 А] 

 УДК 631.8:633.16](477.4) 
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632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь доктора 

837. Шевченко М. С. Наукове обґрунтування способів регулювання шкодочинності 
бур’янів в агроценозах зернових і олійних культур степової зони України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.01 "Заг. землеробство" / Шевченко 
Михайло Семенович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Ін-т зерн. госп-ва]. — 
Дніпропетровськ, 2007. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (61 назва). — 
100 пр. — [2007-3426  А] УДК 632.954:631.51 

На ступінь кандидата 

838. Барбакар О. В. Бактеріальний опік плодових: резервація, прогноз та засоби 
обмеження захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
06.01.11 "Фітопатологія" / Барбакар Олександр Володимирович ; Нац. аграр. ун-т, [Ін-т 
захисту рослин Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(6 назв). — 100 пр. — [2007-4049 А] УДК 632.35:634.1 

839. Місюра Н. О. Паразитичні фітонематоди у тимчасових лісових розсадниках 
центрального Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
06.01.11 "Фітопатологія" / Місюра Наталія Олександрівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 120 пр. — [2007-4138 А] УДК 632.6:630*23 

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь доктора 
840. Кирпа М. Я. Оптимізація процесів обробляння і зберігання насіння кукурудзи та 

методи поліпшення його якостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
спец. 06.01.14 "Насінництво" / Кирпа Микола Якович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 
Укр. акад. аграр. наук, [Ін-т  зерн. госп-ва УААН]. — Х., 2007. — 43 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 34—40 (72 назви). — 100 пр. — [2007-3496 А] УДК 633.15:631.53.027 

На ступінь кандидата 

841. Жужа В. О. Добір та оцінка селекційного матеріалу озимої м’якої пшениці за 
різних умов ценозу і вологозабезпечення рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 "Селекція рослин" / Жужа Віктор Олександрович ; Укр. акад. 
аграр. наук, Селекц.-генет. ін-т — Навч. центр насіннєзнав. та сортовивчення. — Одеса, 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3668 А] 

 УДК 633.11"324":631.6 
842. Кравченко В. М. Вплив рівня гетерозису сестринських схрещувань на основні 

господарсько-цінні ознаки модифікованих гібридів кукурудзи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 "Селекція рослин" / Кравченко Віктор 
Миколайович ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 120 пр. — [2007-3505 А] УДК 633.15:631.52 

633.2/.3 Кормові рослини 

На ступінь кандидата 
843. Оліфірович В. О. Підвищення продуктивності багаторічних бобово-злакових 

травостоїв в південній частині Лісостепу західного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Оліфірович Володимир 
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Олександрович ; М-во аграр. політики України, Вінниц. держ. аграр. ун-т. — Вінниця, 2007. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3941 А] УДК 633.2/.3:631.8 

844. Тарасенко О. А. Оптимізація прийомів вирощування еспарцету першого року 
життя на корм та насіння в умовах північного Степу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Тарасенко Олександр 
Анатолійович ; Ін-т зерн. госп-ва Укр. акад. аграр. наук. — Дніпропетровськ, 2007. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3781 А] УДК 633.361:631.5](477) 

845. Федоришина Л. І. Історія становлення та розвитку луківництва в Україні (друга 
половина ХІХ — ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.07 "Історія науки і техніки" / Федоришина Лідія Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Держ. наук. с.-г. б-ка Укр. 
акад. аграр. наук]. — Переяслав-Хмельницький, 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4187 А] УДК 633.2.03(091) 

633.5 Прядильні та волокнисті рослини 

На ступінь кандидата 
846. Деребон І. Ю. Агроекологічне обґрунтування виробництва льонопродукції в умовах 

радіоактивного забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 
03.00.16 "Екологія" / Деребон Ігор Юрійович ; М-во аграр. політики України, Держ. агроекол. 
ун-т. — Житомир, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). —  
100 пр. — [2007-3651 А] УДК 633.521:631.95 

633.7/.9 Інші культури технічного та харчового призначення 

На ступінь кандидата 
847. Бабіч В. І. Господарсько цінні ознаки батьківських форм гібридів соняшнику 

селекції СГІ та їх контроль в процесі насінництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.14 "Насінництво" / Бабіч Валерій Іванович ; Укр. акад. аграр. наук, 
Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. та сортовивч. — Одеса, 2007. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3612 А] УДК 633.854.78:631.53.02 

848. Карапіра С. І. Селекція батьківських форм простих і потрійних гібридів соняшнику 
на адаптивність та комбінаційну здатність за господарськими ознаками : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 "Селекція рослин" / Карапіра Сергій 
Іванович ; Укр. акад. аграр. наук, Селек.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнав. та 
сортовивчення. — Одеса, 2007. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2007-3683 А] УДК 633.854.78:631.527.5 

634 Садівництво в цілому. Плодівництво 

На ступінь кандидата 
849. Васько Н. А. Формування і забезпечення ефективного функціонування регіональ-

ного ринку плодоовочевої продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Васько Наталя Анатоліївна ; 
Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(8 назв). — 100 пр. — [2007-3826 А] УДК 634.1:338.439.5 

634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 
850. Петренко С. О. Розробка і удосконалення технологічних прийомів вирощування 

щеплених саджанців винограду з закритою кореневою системою в умовах півдня України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / 
Петренко Світлана Олександрівна ; Укр. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 
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виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3742 А] УДК 634.86:631.54 

851. Шапошнікова О. Ф. Ампелоекологічне обґрунтування виділення мікрозон 
вирощування винограду в Лівобережному Нижньодніпров’ї : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Шапошнікова Ольга Федорівна ; Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Одес. держ. аграр. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3595 А] УДК 634.84:631.5](477.5) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

852. Борисенко Л. Д. Вихідний матеріал видів цибулі батун, запашна, слизу, шніт для 
селекції в умовах Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 
06.01.05 "Селекція рослин" / Борисенко Людмила Дмитрівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 
Укр. акад. аграр. наук, [Ін-т овочівництва і баштанництва Укр. акад. аграр. наук]. — Х., 2007. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3460  А] УДК 635.25/.26:631.52 

853. Кирій П. І. Удосконалення технології вирощування помідора в продовженій культурі 
зимових блокових теплиць четвертої світлової зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Кирій Петро Іванович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2007-4312 А] УДК 635.64:631.527 

854. Кирюхін С. О. Прийоми та елементи ресурсозберігаючої технології вирощування 
огірків за краплинного зрошення у Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : 06.01.06. "Овочівництво" / Кирюхін Сергій Олександрович ; Ін-т ово-
чівництва і баштанництва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3685 А] УДК 635.63:631.674.6 

855. Кондратенко М. І. Виявлення генетичної структури кількісних ознак гороху та 
покращення їх селекційним шляхом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
спец. 06.01.05 "Селекція рослин" / Кондратенко Микола Іванович ; Нац. наук. центр "Ін-т 
землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). 
— 100 пр. — [2007-4110 А] УДК 635.656:631.527 

856. Сергієнко Ю. М. Продуктивність картоплі при застосуванні в технології вирощування 
препаратів захисно-стимулюючої дії в умовах Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступення канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Сергієнко Юрій Миколайович ; Нац. 
наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук", [Ін-т картоплярства]. — К., 2007. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3969 А] УДК 635.21:631.811:632.93 

857. Щербина С. О. Енергозберігаючі  елементи технології вирощування насіння 
редьки лобо в умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [ спец.] 06.01.14 "Насінництво" / Щербина Сергій Олександрович ; Ін-т овочівництва і 
баштанництва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(9 назв). — 100 пр. — [2007-4027 А] УДК 635.15:631.53.01](477.5) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь кандидата 
858. Воєцька О. Є. Удосконалення технології виробництва комбікормів для собак : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.02 "Технологія зерн., 
боб., круп’ян. продуктів та комбікормів" / Воєцька Олена Євгенівна ; Одес. нац. акад. харч. 
технологій. — Одеса, 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — 
[2007-4212 А] УДК 636.085.55:636.7 

859. Глушко Л. Т. Розробка нових консервантів, технологій зберігання і використання 
вологого зерна кукурудзи в годівлі великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Глушко Людмила 
Тарасівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва, [Ін-т кормів УААН]. — Х., 2007. — 24 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3474 А] УДК 636.085 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь кандидата 

860. Лисак Н. Є. Лікувально-профілактичні заходи при інвазійних хворобах молоді 
райдужної форелі в умовах західного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.11 "Паразитологія, гельмінтологія" / Лисак Наталія 
Євгеніївна ; Нац. аграр ун-т. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). —  
100 пр. — [2007-3229 A] УДК 636.09:(597.552.512:616.993)](477.8) 

861. Нікіфорова О. В. Видовий склад, розповсюдження і заходи боротьби з іксодовими 
кліщами (Ixodidae) у Харківській області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.11 "Паразитологія, гельмінтологія" / Нікіфорова Ольга Василівна ; Укр. акад. аграр. 
наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Харків. держ. зоовет. акад. М-ва 
аграр. політики України]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). —  
100 пр. — [2007-3732 А] УДК 636.09:615.285:595.42](477.54) 

862. Скрипник А. В. Молекулярно-генетична диференціація мікобактерій, виділених в 
Україні, та їх філогенетичні взаємозв’язки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія" / Скрипник Артем Валерійович ; Укр. акад. аграр. 
наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2007-3777  А] УДК 636.09:579:577.2](477) 

636.2 Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

863. Даниленко В. П. Науково-практичне обґрунтування методів формування високо-
продуктивного стада молочної худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
спец. 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Даниленко Валентина Петрівна ; Укр. акад. аграр. 
наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Білоцерків. держ. аграр. ун-т]. — Чубинське, 2007. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3646 А] УДК 636.2.034 

864. Яремчук О. С. Гігієнічна оцінка способів утримання сухостійних корів при 
реконструкції тваринницьких приміщень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
спец. 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Яремчук Олександр Степанович ; Нац. аграр. ун-т, 
[Вінниц. держ. аграр. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2007-3444 А] УДК 636.2.083 

636.3 Мала рогата худоба 

На ступінь кандидата 
865. Міхельсон Л. П. Смушкова та м’ясна продуктивність каракульських овець в 

умовах степової зони півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : спец. 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Міхельсон Любов Павлівна ; 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва, [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3271 А] УДК 636.32/.38.03 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

866. Акнєвський Ю. П. Продуктивність свиней в залежності від інтенсивності росту 
ремонтного молодняку та поєднання вихідних генотипів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Акнєвський Юрій 
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Петрович ; Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького УААН. — Полтава, 2007. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4204 А] УДК 636.4.082.43 

867. Козак Р. В. Інтенсифікація виробництва свинини при використанні сухих 
кормових сумішок екструдованим тритикале : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : спец. 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Козак Роман Васильович ; 
Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. — Львів, 2007. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3689 А] УДК 636.4.085.54 

868. Платановська І. В. Вплив комплексного гормонального препарату та крові, 
опроміненої УФ-променями, на відтворну функцію свиноматок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.07 "Вет. акушерство" / Платановська Ірина 
Володимирівна ; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т біології тварин Укр. 
акад. аграр. наук.]. — Львів, 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2007-3314 А] УДК 636.4.082.4.09 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь доктора 
869. Наливайко Л. І. Нейсеріоз сільськогосподарської птиці (епізоотологічний 

моніторинг, діагностика та заходи профілактики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра вет. наук : [спец.] 05.13.13 "Вет. мікробіологія та вірусологія" / Наливайко Людмила Іва-
нівна ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Ін-т 
птахівництва Укр. акад. аграр. наук]. — Х., 2007. — 44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 34—38  
(39 назв). — 170 пр. — [2007-3934 А] УДК 636.5.09 

На ступінь кандидата 
870. Глєбова Ю. А. Адаптаційна реакція яєчних курей різних генотипів та прогнозування їх 

природної резистентності в ранньому онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : спец. 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Глєбова Юлія Анатоліївна ; Укр. акад. аграр. 
наук, Ін-т розведення і генетики тварин, [Нац. аграр. ун-т]. — Чубинське, 2007. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2007-3639 А] УДК 636.52/.58.082.22 

637 Продукти тваринництва 

637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів) 

На ступінь кандидата 
871. Ветров В. М. Технологія молочно-білкових напівфабрикатів зі сколотин для 

виробництва структурованої десертної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Ветров Володимир Миколайович ; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — [2007-4067 А] УДК 637.247 

872. Дідух Г. В. Розробка технології питних молочних напоїв геродієтичного 
призначення з подовженим терміном зберігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн.  наук : спец. 05.18.04 "Технологія м’ясн., молоч. та риб. продуктів" / Дідух Геннадій 
Васильович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4225 А] УДК 637.14:678.048 

873. Калініна Г. П. Удосконалення технології молочних напоїв на основі використання 
цикорію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.04 "Технологія м’яс., 
молоч. та риб. продуктів" / Калініна Галина Петрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. —  
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3491 А] УДК 637.138 

874. Карпенко М. О. Маркетинг конкурентоспроможності підприємств по виробництву та 
переробці молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Карпенко Марина Олександрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
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економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). —  
100 пр. — [2007-3494 А] УДК 637.1:339.137.2 

875. Мазур Т. Г. Мікробіологічні ризики на шляху отримання питного молока та підходи до 
їх усунення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.06 "Гігієна тварин 
та вет. санітарія" / Мазур Тетяна Григорівна ; Нац. аграр. ун-т, [Білоцерків. держ. аграр. ун-т]. — К., 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3241 A] УДК 637.13:579 

876. Пухляк А. Г. Розроблення технології згущених молочних консервів з фруктозою : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.04 "Технологія м’яс., молоч. 
та риб. продуктів" / Пухляк Анастасія Григорівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 120 пр. — [2007-3329 А] УДК 637.142.2 

877. Самаріна М. О. Удосконалення технології виробництва молока на територіях, заб-
руднених радіоактивними речовинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Самаріна Марія Олексіївна ; Нац. 
аграр. ун-т. — К., 2007. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4174 А] 

 УДК 637.12:636.087.7 

637.5 М’ясо та м’ясні харчові продукти (за винятком консервів) 

На ступінь кандидата 
878. Горбань В. Г. Технологія фаршу з яловичини ферментованої та кулінарних виробів 

на його основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 
"Технологія продуктів харчування" / Горбань Віктор Григорович ; Харків. держ. ун-т 
харчування та торгівлі. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (25 назв). —  
100 пр. — [2007-4218 А] УДК 637.522 

879. Подворчан Д. Є. Технологія напівфабрикату кісткового харчового та паштетних 
печінкових мас з його використанням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Подворчан Дмитро Євгенійович ; 
Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—
16 (18 назв). — 100 пр. — [2007-4265 А] УДК 637.514.7:664.934:546.41 

638 Догляд, розведення й утримання комах та інших членистоногих. 
Бджільництво 

На ступінь кандидата 
880. Лосєв О. М. Вдосконалення способів виведення та використання трутнів української 

породи бджіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія 
вир-ва продуктів тваринництва" / Лосєв Олексій Михайлович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4248 А] УДК 638.145.4 

654 Електрозв’язок (організація та експлуатація).  
Телерадіотрансляція. Телекомунікації 

На ступінь доктора 
881. Коляденко Ю. Ю. Просторово-часові методи забезпечення електромагнітної 

сумісності в угрупуваннях радіоелектронних засобів систем рухомого зв’язку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Коляденко Юлія Юріївна ; Харків. нац. ун-т радіолектрон. — Х., 2007. — 31 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 24—28 (45 назв). — 100 пр. — [2007-3692 А] УДК 654.16:621.391.82 

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв’язок 

На ступінь кандидата 
882. Саюн А. О. Маркетингова діяльність транспортно-експедиційного підприємства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
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підприємствами / Саюн Алла Олександрівна ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 
2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2007-3345 А] УДК 656.96:658.8 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту 

На ступінь кандидата 

883. Петрушов В. В. Удосконалення технології процесів обробки транзитних вагонів на 
технічній станції залізничного вузла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Петрушов Василь Володимирович ; 
Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. 
— [2007-4154 А] УДК 656.21.02:656.222.3 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь доктора 

884. Мальцев А. С. Теорія і практика безпечного управління судном при маневруванні 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.16 "Судноводіння" / 
Мальцев Анатолій Сидорович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2007. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—33 (49 назв). — 100 пр. — [2007-3247 A] УДК 656.61.052 

На ступінь кандидата 

885. Голіков В. В. Удосконалення методів вибору економічно вигідних і безпечних 
морських шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.16 
"Судноводіння" / Голіков Володимир Володимирович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2007. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3835 А] УДК 656.61.052.48 

886. Олефір І. М. Управління стивідорною діяльністю в морських торговельних 
портах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Олефір Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 
дослідж., [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2007-4392 А] УДК 656.615.071.3 

887. Северін В. В. Вибір оптимального маневру при розходженні з декількома суднами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.16 "Судноводіння" / 
Северін Віталій Васильович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2007. — 24 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 20 (3 назви). — 100 пр. — [2007-3770 А] УДК 656.61.052 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь кандидата 

888. Знаковська Є. А. Моделювання основних складових ризиків втрати цілісності 
аеронавігаційних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 
"Навігація та упр. рухом" / Знаковська Євгенія Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3488 А] УДК 656.7.052.1 

657 Бухгалтерія. Рахівництво 

На ступінь кандидата 
889. Бразілій Н. М. Облік і аудит нематеріальних активів (на прикладі підприємств 

харчової промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бразілій Наталія Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(18 назв). — 100 пр. — [2007-4208 А] УДК 657.6:657.421.3 
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890. Воскобійник Ю. С. Облікове забезпечення оподаткування прибутку підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз 
та аудит" / Воскобійник Юлія Сергіївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. 
аграр. наук. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-4215 А] 

 УДК 657:336.225 
891. Герасимук І. В. Облік та контроль розрахунків сільськогосподарських підприємств 

з бюджетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.)" / Герасимук Ігор Володимирович ; Нац. аграр. 
ун-т. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16  (11 назв). — 100 пр. — [2007-3637 А] 

 УДК 657.446:631.11 
892. Красота О. Г. Управлінський облік експлуатації та оновлення сільськогосподарських 

машин та обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Красота Олена Григорівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. 
акад. аграр. наук. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2007-3700 А] УДК 657.422.8 

893. Кудрицький Б. В. Методичні та організаційні аспекти аудиту фінансової звітності в 
умовах сучасних інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит " / Кудрицький Богдан Валерійович ; 
Вищ. держ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3704 А] УДК 657.6 

894. Ларіков В. Ю. Облік та контроль витрат на ремонт основних засобів виробничого 
призначення: методика та організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ларіков Вадим Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2007. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2007-4322 А] УДК 657.471 

895. Лежненко Л. І. Облік і аудит формування фінансових результатів (на прикладі 
хлібопекарських підприємств України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Лежненко Людмила Ігорівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4125 А] УДК 657 

896. Ломонос-Чанкселіані М. В. Облік і контроль доходів і результатів діяльності 
підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ломонос-Чанкселіані Марина Василівна ; 
Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—
17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3235 A] УДК 657.44:664 

897. Науменко Е. А. Облік інвестицій на підприємствах торгівлі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Науменко Еліна Анатоліївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Донец. держ. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-Барановського]. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3729 А] УДК 657.424:658.8 

898. Никонович Г. І. Аналіз і контроль оборотних активів торговельних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз 
та аудит" / Никонович Ганна Ігорівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2007. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3534 А] УДК 657.422 

899. Осадча Т. С. Організація обліку і контролю діяльності в системі сільського 
туризму ( на прикладі суб’єктів господарювання Південного регіону та АР Крим) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Осадча Тетяна Станіславівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана", [Херсон. нац. техн. ун-т]. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4338 А] УДК 657:[338.48-44(1-22)](477.75) 

900. Панченко І. А. Організація судово-бухгалтерської експертизи: теоретико-практичні 
аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
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аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.)" / Панченко Інна Анатоліївна ; Держ. акад. статистики, 
обліку та аудиту Держкомстату України, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2007. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2007-3302 А] УДК 657.92 

901. Пономаренко О. Г. Аудиторська діяльність в аграрному секторі АПК : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" 
/ Пономаренко Оксана Григорівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. 
аграр. наук. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2007-4396 А] УДК 657.6:631 

902. Садекова А. М. Аудиторська оцінка ефективності бухгалтерського контролю (на 
матеріалах підприємства з виробництва машин та устаткування Донецького регіону) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Садекова Алія Мустафівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Одес. держ. екон. ун-т", [Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Одеса, 2007. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4345 А] УДК 657.6:621](477.6) 

903. Фоміна Т. В. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на 
підприємствах олійножирової галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Фоміна Тетяна Володимирівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Одес. держ. екон. ун-т", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2007. — 16 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4353 А] УДК 657.6:665](477) 

658 Організація виробництва. Економіка підприємств.  
Організація та техніка торгівлі. Службові відносини 

На ступінь кандидата 
904. Бєлікова Н. В. Інтенсифікація та ефективність оновлення активної частини основ-

них виробничих фондів промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бєлікова Надія Володимирівна ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 
120 пр. — [2007-3457 А] УДК 658.16 

905. Дегтярьова Ю. В. Методи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на 
промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дегтярьова Юлія Василівна ; Приазов. держ. техн. ун-т, 
[Донбас. держ. машинобуд. акад.]. — Маріуполь, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — [2007-4083 А] УДК 658.152:334.716 

906. Котирло О. О. Інформаційно-консультаційне забезпечення інвестиційної діяльності 
фермерських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Котирло Оксана Олександрівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4113 А] УДК 658.152+631.164.23 

907. Лисенко М. О. Фінансовий механізм корпоративного управління підприємствами 
водно-каналізаційного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 16 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4242 А] УДК 658.15 

908. Останкова О. С. Організаційно-управлінські аспекти становлення та функціо-
нування інформаційно-технологічних підприємств (за матеріалами підприємств-розробників 
програмних продуктів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Останкова Олена Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4394 А] УДК 658.29 

909. Стиренко Л. М. Управління якістю на підприємствах харчової промисловості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами (харч. пром-сть)" / Стиренко Лілія Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. 
— 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3580 А] УДК 658.5:664 

910. Сторожук І. І. Маркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств 
поліграфічної галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
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"Економіка та упр. п-вами" / Сторожук Ірина Ігорівна ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. 
— К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3365 А] УДК 658.8 

911. Христенко Л. М. Удосконалення оцінки ефективності управління підприємством : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Христенко Лариса Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 
2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2007-4010 А] УДК 658.5 

912. Чубай В. М. Формування та реалізація інноваційної стратегії машинобудівного 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Чубай Володимир Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 
[Ін-т економіки і менедж.]. — Львів, 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). 
— 100 пр. — [2007-4361 А] УДК 658.589:621 

913. Шпілєвський В. В. Формування фінансової життєздатності коксохімічних підприє-
мств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Шпілєвський Володимир Вікторович ; Н.-д. центр індустр. пробл. розвитку НАН 
України, [Харків. нац. екон. ун-т ]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2007-4022 А] УДК 658.14:66.13 

658.6 Товарознавство 

На ступінь кандидата 
914. Решетнікова Г. С. Товарна стратегія підприємства на прикладі стратегії марки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Решетнікова Ганна Сергіївна ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2007. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3554  А] УДК 658.626 

659 Реклама. Система інформації 

На ступінь кандидата 

915. Рудченко Ю. С. Облік торговельних марок (брендів) на підприємствах харчової 
промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Рудченко Юлія Сергіївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(14 назв). — 100 пр. — [2007-3763 А] УДК 659.126:657 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 

66.0 Хімічна технологія 

На ступінь кандидата 
916. Крамаренко Д. П. Технологія молочно-білкових фаршів з використанням йодо-

вмісної водоростевої добавки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Крамаренко Дмитро Павлович ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15  
(19 назв). — 100 пр. — [2007-4116 А] УДК 66.022.39:637.13 

917. Нікітішин Є. Ю. Технологія одержання епоксидних олігомерів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / 
Нікітішин Євген Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3937 А] УДК 66.095.261.4:517-311 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 
918. Позняк І. В. Одержання стабілізованої полімерної сірки із натрію тіосульфату як 

виходу промислових виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Позняк Ігор Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2007. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — 
[2007-3749 А] УДК 661.2 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

919. Мадатов А. В. Удосконалення технології піролізу вугілля з додатками високо-
молекулярних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Мадатов Артем Валерійович ; 
Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т, [Укр. держ. хім.-технол. ун-т]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13—16 (22 назви). — 100 пр. — [2007-4132 А] УДК 662.741 

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва 

663.5 Спирто-горілчане виробництво 

На ступінь кандидата 
920. Кириленко Р. Г. Удосконалення енерго- та ресурсозберігаючої технології 

спиртової бражки з крохмалевмісної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.18.07 "Технологія продуктів бродіння" / Кириленко Роман Гри-
горович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2007-4231 А] УДК 663.52.013.6 

663.6/.8 Виробництво мінеральних і лікувальних вод, безалкогольних напоїв. 
Морозиво. Лікери 

На ступінь кандидата 
921. Козонова Ю. О. Розробка технології висококалорійних соковмісних напоїв з 

використанням зерна злакових та бобових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія консерв. продуктів" / Козонова Юлія Олексан-
дрівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4107 А] УДК 663.81:[635.6+633.13 

664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво 

На ступінь кандидата 

922. Коваленко Н. О. Розробка технології карамельних барвників із підсирної сиро-
ватки для виробництва молочних продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.04 "Технологія м’яс., молоч. та риб. продуктів" / Коваленко Наталія 
Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2007. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4313 А] УДК 664.144:637.142 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 
923. Бахмутян Н. В. Інтенсифікація процесу сушіння фруктово-ягідної сировини в 

завислому шарі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 
"Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Бахмутян Наталя Віталіївна ; Одес. 
нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 
— 100 пр. — [2007-4053 А] УДК 664.854 

924. Горшунов М. С. Розробка технології виробництва пресервів та рибних консервів 
з використанням лактоферментованої сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.18.04 "Технологія м’яс., молоч. та риб. продуктів" / Горшунов 
Максим Сергійович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2007. — 17 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4297 А] УДК 664.951:579.67 

925. Медведкова І. І. Якість і збереженість свіжих тепличних томатів із застосуванням 
обробки плівкоутворювальною композицією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.18.15 "Товарознав. харч. продуктів" / Медведкова Інна Ігорівна ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назви). — 100 пр. — [2007-4136 А] УДК 664.8.038:635.64 

926. Памбук С. А. Розробка маловідходної технології переробки атеріни чорноморської : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.04 "Технологія м’яс., 
молоч. та риб. продуктів" / Памбук Світлана Андріївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — 
Одеса, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4340 А] 

 УДК 664.959.2 
927. Суткович Т. Ю. Удосконалення технології яблучного соку з використанням ваку-

уму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія 
консерв. продуктів" / Суткович Тетяна Юліанівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — 
Одеса, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4179 А] 

 УДК 664.8.033:634.11 

666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в’яжучих. 
Виробництво емалі та штучних каменів 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь кандидата 

928. Анголенко Л. О. Матеріали на основі композиції Al2O3-SiC-C для сталерозливних 
стаканів з підвищеною стійкістю до окиснення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Анголенко 
Людмила Олександрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4366 А] УДК 666.762.8 

929. Палієнко О. О. Особливості використання незбагачених каолінів у виробництві 
санітарних керамічних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Палієнко Олена Олексіївна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Укр. н.-д. та проект.-конструктор. ін-т буд. 
матеріалів та виробів]. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). —  
100 пр. — [2007-3541  А] УДК 666.32 

666.9 Промисловість в’яжучих 

На ступінь кандидата 

930. Білошицька Н. І. Пластбетон на модифікованій фурановій зв’язуючій речовині 
підвищеної довговічності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Білошицька Наталія Іванівна ; Донбас. нац. акад. буд-ва 
і архіт., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Макіївка, 2007. — 17 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4325 А] УДК 666.974 

931. Нікічанов В. В. Розробка припоїв на основі систем СаО-Аl2O3-SiO2, BaO-Al2O3-
SiO2, MnO-Al2O3-SiO2 для пайки високочистої корундованої кераміки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. 
матеріалів" / Нікічанов Вячеслав Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[ВАТ "Укр. НДІ вогнетривів ім. А. С. Бережного"]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3284 А] УДК 666.9.01 
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932. Руденко Д. В. Важкі бетони для відновлення несучої здатності транспортних 
споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 
матеріали та вироби" / Руденко Дмитро Вікторович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт., 
[Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна М-ва трансп. та зв’язку 
України]. — Макіївка, 2007. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 
[2007-4344 А] УДК 666.972.7:624.2/.8 

667 Виробництво та використання барвників і лакофарбових матеріалів 

На ступінь доктора 

933. Букетов А. В. Закономірності впливу обробки енергетичними полями зв’язуючого і 
наповнювачів на властивості епоксикомпозитних матеріалів для захисних покриттів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Букетов 
Андрій Вікторович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, [Тернопіл. 
держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — К., 2007. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 31—34 (45 назв). — 100 пр. — [2007-3823 А] УДК 667.64:678.026 

669 Металургія. Метали та сплави 

669.01/.09 Металургія в цілому. Металургійні процеси та устаткування. 
Металознавство 

На ступінь доктора 
934. Ткаченко І. Ф. Розвиток наукових і методологічних основ прогнозування і опти-

мізації складів і технологій термічного зміцнення комплексно-легованих сталей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб-
ка металів" / Ткаченко Ігор Федорович ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2007. —  
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (54 назви). — 100 пр. — [2007-3377 А] УДК 669.017.3 

На ступінь кандидата 

935. Трофімова Л. О. Розробка технології високотемпературної переробки дисперсних 
залізографітових відходів металургійного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. металів" / Трофімова Лариса Олек-
сіївна ; Приазовс. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(17 назв). — 100 пр. — [2007-3584 А] УДК 669.054.8 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь доктора 
936. Григор’єв С. М. Розвиток теорії і розробка ресурсозберігаючих технологій 

одержання тугоплавких легуючих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. металів" / Григор’єв Станіслав Михайлович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2007. 
— 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (40 назв). — 100 пр. — [2007-3840 А] УДК 669.15 

На ступінь кандидата 
937. Безчерев О. С. Вдосконалення дуттьових пристроїв кисневих конверторів на 

основі дослідження процесу допалювання відхідних конверторних газів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. металів" / Безчерев 
Олександр Сергійович ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2007-3454 А] УДК 669.184.14 

938. Меркулов О. Є. Технологічні засади газифікації некоксівного вугілля з утилі-
зацією відходів у доменній печі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.16.02 "Металургія чор. металів" / Меркулов Олексій Євгенович ; Ін-т чор. металургії 
ім. З. І. Некрасова НАН України. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3261 А] УДК 669.162.2:662.6/.9 

669.2/.8 Кольорова металургія 

На ступінь кандидата 

939. Котко А. В. Закономірності деформаційного зміцнення у титані та деяких сплавах 
на його основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 
"Фізика металів" / Котко Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріа-
лознавства ім. І. М. Францевича. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(7 назв). — 100 пр. — [2007-3697 А] УДК 669.296.017.12 

940. Шпортько Г. Ю. Закономірності структуроутворення евтектичного силуміну з 
підвищеним рівнем механічних властивостей після керованого переходу з рідкого стану в 
твердий : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 
"Металознав. та терміч. обробка металів" / Шпортько Ганна Юріївна ; Нац. металург. акад. 
України. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2007-4023 А] УДК 669.715-017.13 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 

На ступінь кандидата 
941. Чоні І. В. Технологія соусів емульсійного типу з використанням борошна вівсяної 

та перлової круп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 
"Технологія продуктів харчування" / Чоні Інна Володимирівна ; Харків. держ. ун-т 
харчування та торгівлі, [Полтав. ун-т спожив. кооперації]. — Х., 2007. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). — 100 пр. — [2007-4195 А] УДК 67.02:664.871 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь кандидата 
942. Лелюк Д. І. Закономірності впливу термічної обробки деревинностружкових плит 

на їх фізико-механічні та екологічні показники : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.07 "Машини та процеси лісівн. комплексу" / Лелюк Дмитро 
Іванович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18  
(8 назв). — 100 пр. — [2007-3710 А] УДК 674.8 

943. Полоз В. І. Обґрунтування показників надійності та розроблення структури 
ремонтного циклу верстатів для подрібнення деревини : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.07 "Машини та процеси лісівн. комплексу" / Полоз 
Володимир Іванович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 130 пр. — [2007-3321 А] УДК 674.815.05 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь доктора 
944. Сарібєкова Д. Г. Фізико-хімічне обґрунтування технології надання текстильним 

матеріалам кислотозахисних властивостей та розробка композицій для їх одержання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.19.03 "Технологія текс-
тил. матеріалів" / Сарібєкова Діана Георгіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (42 назви). — 100 пр. — [2007-4272 А] УДК 677.027 

На ступінь кандидата 

945. Дейнека Д. М. Технологія адсорбенту для уловлювання сполук платинових металів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. 
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речовин" / Дейнека Дмитро Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2007-3477 А] УДК 677.042.6 

946. Лобов О. О. Удосконалення процесу тіпання льону із застосуванням вібраційних дій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.03 "Первин. обробка та збері-
гання продуктів рослинництва" / Лобов Олександр Олександрович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 
2007. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4247 А] УДК 677.11.021.1 

947. Тернова Т. І. Розробка та застосування методів аналізу та контролю якості текстильних 
матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.19.03 "Технологія 
текстил. матеріалів" / Тернова Тетяна Іванівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4280 А] УДК 677.017 

948. Хайдар Хаджджі. Удосконалення процесу подачі та натягу ниток основи 
роторними пристроями на ткацьких верстатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.19.03 "Технологія текстил. матеріалів" / Хайдар Хаджджі ; Київ. нац.  
ун-т технологій та дизайну, [Хмельниц. нац. ун-т ]. — К., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4009 А] УДК 677.024.82 

949. Шудрік І. В. Визначення оптимальних параметрів заготівлі, розстилу та 
механічної обробки лляної соломи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук 
: [спец.] 05.18.03 "Первин. обробка та зберігання продуктів рослинництва" / Шудрік Ірина 
Володимирівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4202 А] УДК 677.11.02 

678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. 
Виробництво пластмас 

На ступінь доктора 
950. Скорохода В. Й. Теоретичні основи технологій одержання функціонально 

активних кополімерів полівінілпіролідону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Скорохода 
Володимир Йосипович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—36 (60 назв). — 100 пр. — [2007-3352 А] УДК 678.744 

681.12/.18 Витратоміри. Промислові лічильники. Торговельні автомати. 
Реєструвальні та контрольні машини і пристрої. Сортувальні машини. 

Шифрувальні та дешифрувальні машини 

На ступінь кандидата 

951. Федоришин Р. М. Підвищення точності вимірювання об’єму природного газу за 
допомогою пристроїв звуження потоку в системах з підігрівом газу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступення канд. техн. наук : [спец.] 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання механ. 
величин" / Федоришин Роман Миронович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3990 А] УДК 681.121.84 

681.2 Приладобудування. Вимірювальна техніка. Ваги 

На ступінь кандидата 

952. Дідик О. К. Інтелектуальна система динамічного зважування автомобілів для 
автоматизації управління запасами на сільськогосподарському підриємстві : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація технол. процесів" / 
Дідик Олександр Костянтинович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2007. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3654 А] УДК 681.267 

953. Клочко М. М. Оцінка стану технологічного процесу виготовлення деталей 
динамічно настроюваних приладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.11.14 "Технологія приладобудування" / Клочко Михайло Маркович ; Нац. техн. ун-т 
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України "Київ. політехн. ун-т". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2007-3498 А] УДК 681.2 

681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації 

На ступінь доктора 
954. Плаксін С. В. Фізичні основи побудови швидкодіючих інформаційно-керуючих 

систем на базі електрично активних напівпровідників : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Плаксін 
Сергій Вікторович ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, [Ін-т транспорт. систем і технологій 
НАН України "Трансмаг"]. — Х., 2007. — 30 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—27 (54 назви). —  
100 пр. — [2007-3545 А] УДК 681.518 

На ступінь кандидата 
955. Анісімов В. М. Автоматизоване управління процесом збагачення вугілля відсад-

женням на базі  напрямого визначення фракційних характеристик : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація технол. процесів" / Анісімов 
Владислав Миколайович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2007-4205 А] УДК 681.5:622.7 

956. Бронін С. В. Моделі та інформаційна технологія управління розвитком розподі-
лених ієрархічних систем (на прикладі вищого навчального закладу) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. 
технології" / Бронін Сергій Вадимович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4061 А] УДК 681.518:378 

957. Вишневська В. М. Система адаптивного навчання на принципах нечіткої логіки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи 
упр. та прогрес. інформ. технології" / Вишневська Віолета Михайлівна ; Одес. нац. політехн. 
ун-т, [Одес. нац. акад. зв’язку ім. О. С. Попова]. — Одеса, 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3626 А] УДК 681.518:004.85 

958. Галай В. М. Адаптивна автоматизована система управління технологічним процесом 
виробництва кварцових труб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.07 "Автоматизація технол. процесів" / Галай Василь Миколайович ; Кіровоград. нац. техн. 
ун-т, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Кіровоград, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2007-3632 А] УДК 681.5.015:621.774.34 

959. Ель-Хатіб Аднан Ібрагім Ісса. Еволюційні методи побудови перевіряючих тестів 
цифрових систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.13 
"Обчисл. машини, системи та мережі" / Ель-Хатіб Аднан Ібрагім Ісса ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(9 назв). — 100 пр. — [2007-3662 А] УДК 681.518+004.052.32 

960. Зарубін В. С. Планування багатономенклатурного виробництва управляючою 
експертною системою в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06  "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / 
Зарубін Вячеслав Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3484 А] УДК 681.5:004.03 

961. Косс В. А. Інформаційні моделі для комплексної інтелектуальної підтримки прий-
няття рішень в системах ситуаційного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / 
Косс Віталій Анатолійович ; НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2007. — 
28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2007-3502 А] УДК 681.5:004 

962. Круковський М. Ю. Побудова систем електронного документообігу на основі 
формальних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Круковський Максим 
Юрійович ; НАН України, Ін-т проблем математичних машин і систем. — К., 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007- 3509 А] УДК 681.5:004 
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963. Куземко О. М. Елементи та пристрої автоматики на основі комбінованих 
динамічних негатронів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.13.05 "Елементи та пристрої обчисл. техніки та систем керування" / Куземко Олександр 
Михайлович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14—16 (28 назв). — 100 пр. — [2007-3214 A] УДК 681.51 

964. Лифар В. О. Моделі надзвичайних ситуацій та метод оцінки техногенного ризику 
в автоматизованій системі забезпечення безпеки виробництва : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 " Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. 
технології" / Лифар Володимир Олексійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — 
[2007-3519 А] УДК 681.5:004.942 

965. Нагорний Ю. І. Моделі і алгоритми побудови автоматизованих адаптивних 
систем управління машинобудівним виробництвом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / 
Нагорний Юрій Іванович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 23 с. — Бібліогр.:  
с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4171 А] УДК 681.513.6:621 

966. Носок С. О. Методи обробки експертних даних в задачі автоматизації проф-
відбору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автома-
тизація технол. процесів" / Носок Світлана Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2007-3938 А] УДК 681.5.015:331.548 

967. Підгорний М. В. Моделі, методи та засоби системного проектування автоматизованих 
систем керування оперативним пожежогасінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Підгорний 
Микола Володимирович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2007-3311 А] УДК 681.5.01:614.84 

968. Полянська І. С. Синтез електромеханічних систем з квазінейрорегулятором при 
фрикційному навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Полянська Ірина Сергіївна ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2007-3956 А] УДК 681.5:62-83 

969. Севастьянов В. М. Інформаційно-вимірювальна система контролю параметрів 
тахометричних перетворювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.11.16 "Інформ.-вимірюв. системи" / Севастьянов Володимир Миколайович ; Вінниц. 
нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2007-3569 А] УДК 681.518.3:621.317 

970. Снігур А. В. Високоточна швидкодіюча ІВС опрацювання стрибкоподібних 
сигналів на базі АЦП із ваговою надлишковістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.11.16 "Інформ.-вимірюв. системи" / Снігур Анатолій Васильович ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2007-3359 А] УДК 681.518.5 

971. Татаренко Д. А. Програмовані логічні контролери з вбудованими засобами 
тестового та функціонального діагностування : автореф. дис. на здобуття наук. ступення 
канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Елементи та пристрої обчисл. техніки та систем керування" 
/ Татаренко Денис Анатолійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 120 пр. — [2007-3979 А] УДК 681.5+004.382 

681.7 Оптичні прилади та апаратура 

На ступінь кандидата 

972. Долина В. Г. Автоматичні рефрактометри для систем керування переробкою 
рідких продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 
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"Елементи та пристрої обчисл. техніки та систем керування" / Долина Віктор Георгійович ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т України, [Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т"]. — Вінниця, 2007. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3656 А] УДК 681.78 

685 Взуттєве виробництво. Виробництво предметів зі шкіри,  
туристичного та спортивного інвентарю 

На ступінь кандидата 

973. Обрізан В. А. Розробка конструкції та технології виготовлення спеціального взуття 
литтєвого методу кріплення із застосуванням нових матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.19.06 "Технологія взуттєв. та шкір. виробів" / Обрізан 
Володимир Анатолійович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3939 А] УДК 685.34.02 

974. Стогній О. С. Розробка раціонального взуття для вагітних жінок на базі 
антропометричних досліджень стоп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.19.06 "Технологія взуттєв. та шкір. виробів" / Стогній Оксана Сергіївна ; Київ. нац.  
ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(12 назв). — іл., табл. — [2007-3364 А] УДК 685.348:618.2 

686 Брошурувально-палітурне виробництво. Виробництво дзеркал. 
Виробництво канцелярського приладдя 

На ступінь доктора 

975. Регей І. І. Наукові основи розроблення енергоощадної технології і засобів виготовлення 
розгорток картонного паковання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Регей Іван Іванович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 
2007. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—41 (71 назва). — 100 пр. — [2007-3961 А] УДК 686.12.056 

На ступінь кандидата 

976. Іванко А. І. Механіка процесу обрізування книжково-журнальних блоків дисковими 
ножами з планетарним приводом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Іванко Андрій Іванович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т", [Укр. акад. друкарства]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 18—19 (14 назв). — 115 пр. — [2007-4377 А] УДК 686.12.056 

687.1/.4 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 
977. Привала В. О. Розробка технології формування пакетів матеріалів одягу з визна-

ченими водо- і вітрозахисними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.19.04 "Технологія швейних виробів" / Привала Валерій 
Олександрович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3325 А] УДК 687.03.05 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 
978. Матковський В. Д. Активовані цементошлакові суспензії і бетони на їх основі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та 
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вироби" / Матковський Валерій Дмитрович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 
2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3254 А] УДК 691.33 

692 Конструктивні частини та елементи будівель 

На ступінь кандидата 
979. Шимановська М. О. Статика та формоутворення просторових вантових систем з 

проковзними вантами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.23.17 "Буд. механіка" / Шимановська Марина Олександрівна ; Нац. транспорт. ун-т, [Укр. 
н.-д. та проект. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського]. — К., 2007. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3598 А] УДК 692.47 

693 Будівельні роботи 

На ступінь кандидата 
980. Ващенко К. М. Обґрунтування параметрів і режимів роботи стрічкового 

змішувача гідроприводної штукатурної станції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Ващенко 
Костянтин Миколайович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2007. — 20 с. 
: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3827 А] УДК 693.546.3 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 
ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.03 Загальні питання мистецтва. Стилі мистецтва 

На ступінь кандидата 
981. Кравченко Н. І. Секуляризація релігійного живопису в Україні другої половини 

XVII—XIX cт. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.05 
"Образотвор. мистец." / Кравченко Наталія Іванівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2007. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3210 A] УДК 7.04+75.051](477)"16/18" 

982. Лугуценко Т. В. Діалектика естетичного та економічного у соціокультурних проявах 
людської життєтворчості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.08 "Естетика" / Лугуценко Тетяна Валентинівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 
— Луганськ, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4130 А] 

 УДК 7.011+111.852 
983. Тарасенко А. А. Міфологічні мотиви і образи в образотворчому мистецтві Одеси 

останньої третини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистец." / Тарасенко Андрій Андрійович ; Харків. 
держ. акад. дизайну і мистецтв, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-3780 А] УДК 7.046(477.74-25)"19/20" 

984. Юрченко І. А. Візуальні й морфологічні закономірності орнаменту гуцульської 
різьби та їх використання в сучасній мистецько-освітній практиці : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.06 "Декоратив. і приклад. мистецтво" / 
Юрченко Ігор Андрійович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3438 А] УДК 7.016.4:745.51](477.85/.87) 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. 
Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура 

На ступінь доктора 
985. Шкодовський Ю. М. Методологічні основи екологічної реабілітації архітектурного 

середовища міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія 
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архіт., реставр. пам’яток архіт." / Шкодовський Юрій Михайлович ; Харків. держ. техн. ун-т  
буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 37 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (27 назв). — 100 пр. — [2007-4200 А] 

 УДК 711.4.025.4 

На ступінь кандидата 
986. Мельник Н. В. Архітектура комплексів громадсько-житлової забудови міст півд-

ня України кінця XVIII — початку ХХ ст. (на прикладі міст Херсону, Миколаєва, Одеси) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. наук : спец. 18.00.01 "Теорія архіт., реставр. 
пам’яток архіт." / Мельник Наталія Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Одес. держ. 
акад. буд-ва та архіт.]. — Львів, 2007. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (10 назв). — 100 пр. — 
[2007-3525 А] УДК 711.4(477.7)"17/19" 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 
987. Березіна І. В. Архітектурна спадщина України у творчості Напелеона Орди: 

іконографія та принципи використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : 
спец. 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам’яток архіт." / Березіна Інна Вікторівна ; М-во куль-
тури і туризму України, Нац. акад. образотворч. мистецтва і архіт. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3456 А] УДК 72(477)(092)"18" 

988. Гарнік Т. М. Охорона, регенерація та використання архітектурного потенціалу в 
контексті розвитку історичного регіону (на прикладі Черкаської області) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. архіт. : спец. 18.00.01 "Теорія архіт., реставр. пам’яток архіт." / 
Гарнік Тетяна Михайлівна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3634 А] УДК 72.01.025.4 

989. Сапунова М. Ю. Архітектурно-композиційні прийоми мусульманських будівель 
Криму ХІІІ—ХVІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : спец. 18.00.01 
"Теорія архіт., реставр. пам’яток архіт." / Сапунова Марина Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Архітектур.-худож. ін-т Одес. держ. акад. буд-ва і архіт.]. — Львів, 2007. —  
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3568 А] УДК 726.2(477.75)"12/17" 

990. Чень Л. Я. Архітектура монастирів чину Святого Василія Великого в Україні та їх 
місце в розвитку української архітектури ХVІІ—ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. архіт. : спец. 18.00.01 "Теорія архіт., реставр. пам’яток архіт." / Чень 
Леся Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3592 А] УДК 726.71(477)"16/19" 

991. Шулдан Л. О. Принципи архітектурно-типологічного вдосконалення шкільних 
будівель з врахуванням енергозаощаджування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. архіт. : спец. 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Шулдан Лариса Олександрівна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2007-3600 А] УДК 727.11:658.262 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

73 Пластичні мистецтва. Нумізматика, нагороди 

На ступінь кандидата 
992. Міщанин В. Д. Гончарство північної групи малих осередків Опішненського 

гончарного району (друга половина ХІХ—ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Міщанин Віктор Данилович ; Ін-т 
українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, Ін-т народознав. НАН України. — Львів, 2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 200 пр. — [2007-3528 А] УДК 738(477.53)"18/19" 

993. Штанкіна І. В. Чернігівські кахлі XVI — початку ХХ століть (генеза, типологія, 
худож.-стиліст. особливості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
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17.00.06 "Декоратив. і приклад. мистецтво" / Штанкіна Ірина Валеріївна ; Львів. нац. акад. 
мистецтв. — Львів, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3430 А] 

 УДК 738.81(477.51)"15/19" 

745/749 Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли. Дизайн 
На ступінь кандидата 

994. Дяків О. В. Художні особливості декоративного мистецтва Західного Поділля 
XIX — XX ст. (історія, типологія, стилістичні відміни) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав.: спец. 17.00.06 "Декор. і приклад. мистецтво" / Дяків Олена 
Василівна ; Львів. нац. акад. мистецтв, [Ін-т народознав. НАН України]. — Львів, 2007. —  
18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3482 А] УДК 745.55(477.8)"18/19" 

995. Яковець І. О. Засоби художньої виразності в дизайні текстилю (Черкаський 
регіон) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.: [спец.] 17.00.07 
"Дизайн" / Яковець Інна Олександрівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв, [Черкас. 
держ. техн. ун-т]. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2007-4038 А] УДК 746.1.012 

75/76 Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. Гравюра 

На ступінь кандидата 
996. Мельникова У. П. Мистецькі об’єднання в Україні 1920-х — початку 1930-х років  : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.05 "Образотв. 
мистецтво" / Мельникова Ульяна Петрівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3926 А] УДК 75.036(477)"192/193" 

78 Музика 

На ступінь доктора 
997. Берегова О. М. Комунікаційні аспекти сучасного розвитку музичної культури 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Берегова Олена Миколаївна ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України. — К., 2007. — 35 с. — Бібліогр.: с. 5—7 (22 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3811 А] УДК 78.03(477) 

На ступінь кандидата 
998. Вербицька-Шокот І. В. Жанр реквієму в хоровій творчості українських компо-

зиторів порубіжжя тисячоліть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Вербицька-Шокот Ірина Володимирівна ; Харків. держ.  
ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2007. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15  
(7 назв). — 130 пр. — [2007-4211 А] УДК 783.29.071.1(477) 

999. Овсяннікова-Трель О. А. Національна ідея німецької музики у творчості компо-
зиторів XVIII—XX століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Овсяннікова-Трель Олександра Андріївна ; Одес. держ. 
муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2007. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. 
— [2007-3940 А] УДК 781.7(430)"17/19" 

1000. Палійчук І. С. Український концерт для мідних духових інструментів (1950—
2000): формування, усталення, модифікації жанру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Палійчук Ірина Степанівна ; НАН 
України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Прикарпат. 
нац. ун-т ім. В. Стефаника]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 100 пр. — 
[2007-3946 А] УДК 785.6:788.1/.4](477)"1950/2000" 

1001. Штрифанова К. В. Фантазія для лютні XVI століття: становлення жанру : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 



   

  122

Штрифанова Катерина Валеріївна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 
2007. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4201 А] УДК 787.62"15" 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 
1002. Бобровник В. І. Формування технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів високої 

кваліфікації в системі спортивної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 
фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" ; Нац. ун-т фіз. виховання і 
спорту України, [М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту]. — К., 2007. — 46 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 37—43 (58 назв). — 100 пр. — [2007-3817 А] УДК 796.431.05 

На ступінь кандидата 

1003. Боляк А. А. Модельні характеристики фізичної і технічної підготовленості 
спортсменів спортивної аеробіки на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.01 "Олімп. і проф. 
спорт" / Боляк Андрій Анатолійович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 24 с. 
: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3459 А] УДК 796.412.015.5 

1004. Бурень Н. В. Корекція фізичної підготовленості та функціонального стану сту-
дентів технічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 
фіз. виховання різн. груп населення" / Бурень Ніна Володимирівна ; Харків. держ. акад. фіз. 
культури, [Севастоп. нац. техн. ун-т]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(9 назв). — 100 пр. — [2007-4062 А] УДК 796.012.61-057.875 

1005. Грицишин Т. Р. Технічна підготовка спортсменів-танцюристів на основі підвід-
них вправ та опорних точок фігур програми Student : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Грицишин 
Тетяна Романівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4221 А] УДК 796.012.656 

1006. Красота В. М. Спеціальна фізична підготовка офіцерів чергового бойового 
розрахунку командного центру Військово-Морських сил України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 
виховання різн. груп населення" / Красота Вадим Миколайович ; Харків. держ. акад. фіз. 
культури, [Севастопол. військ.-мор. ін-т ім. П. С. Нахімова]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4117 А] УДК 796.011:359(477) 

1007. Ладика П. І. Координаційні здібності як передумова технічної підготовки веслу-
вальників-початківців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Ладика Петро Ігорович ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4240 А] УДК 796.123.2.012.21 

1008. Лошицька Т. І. Модельно-цільові характеристики фізичної підготовленості юнаків 
призовного віку в системі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різн. груп 
населення" / Лошицька Тамара Іванівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2007. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 120 пр. — [2007-4129 А] УДК 796-053:67 

1009. Михайлов В. В. Науково-методичні основи формування нормативної бази 
багатоборства військово-спортивного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту :  [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Михайлов 
Володимир Віталійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4169 А] УДК 796.093.64:355.7 

1010. Міненок А. О. Формування валеологічних знань у майбутніх учителів фізичної 
культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та 
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методика проф. освіти" / Міненок Антоніна Олексіївна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. 
— К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-3268 А] 

 УДК 796.011.3:613 
1011. Петрович В. В. Корекція сагітального профілю постави дітей молодшого 

шкільного віку засобами фітбол-гімнастики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різн. груп 
населення" / Петрович Вікторія Володимирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Волин. 
держ. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4153 А] УДК 796.012-053.5 

1012. Самоленко Т. В. Особливості багаторічної підготовки висококваліфікованих 
спортсменок до олімпійських ігор і чемпіонатів світу з бігу на середні та довгі дистанції (за 
даними автоексперименту) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. з фіз. виховання і 
спорту : спец. 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Самоленко Тетяна Володимирівна ; Харків. 
держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 
100 пр. — [2007-3341 А] УДК 796.422.14.032.2 

1013. Синіговець І. В. Швидкісно-силова підготовка волейболістів 15—17 років з 
урахуванням ігрового амплуа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Синіговець Ігор Васильович ; 
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4162 А] УДК 796.325.071 

1014. Юмашева Л. І. Корекція порушень постави студентів музичного вищого 
навчального закладу у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різн. груп 
населення" / Юмашева Любов Іванівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2007. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4029 А] 

 УДК 796.012.62:[616.7:(378.6:78)-057.875 

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 

1015. Дєрік І. М. Просодичні особливості дискурсу інформаційних повідомлень ділової 
тематики в Інтернеті (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Дєрік Ілона Морисівна ; Донец. 
нац. ун-т, [Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Донецьк, 2007. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3480 А] УДК 81’42:004.738.5 

1016. Талаш І. О. Функціонально-семантичне поле темпоральності в публіцистичних 
та інформаційних текстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Талаш Інна Олексіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Криворіз. 
держ. пед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2007-3779 А] УДК 81’367.7 

811 Мови (природні та штучні) 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 
1017. Бубнова Д. В. Методика навчання ділового спілкування англійською мовою 

студентів старших курсів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. мови" / 
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Бубнова Дінара Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Севастоп. нац. ун-т ядер. енергії та 
пром-сті]. — К., 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 150 пр. — 
[2007-3822 А] УДК 811.111’276.11(072) 

1018. Савчук І. І. Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення 
суперництва засобами сучасної англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.045 "Герман. мови" / Савчук Інна Іванівна ; Донец. нац. ун-т, 
[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—
18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-3339 А] УДК 811.111’37’42 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

1019. Венгринович А. А. Кількісні характеристики синонімії іменника в сучасній 
німецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Венгринович Андрій Антонович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2007-4290 А] УДК 811.112.2’373.421 

1020. Лисейко Л. В. Лексико-семантична група "Всесвіт" у німецькій мові: діахронічне 
дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Лисейко Лариса Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-3231 A] УДК 811.112.2’373’0 

1021. Никифоренко І. В. Просодична організація висловлювань з модальними частка-
ми в німецькій мові (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі діалогічного 
мовлення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Никифоренко Ірина Валеріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 
Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2007-3282 А] 

 УДК 811.112.2’342:801.6 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

1022. Бабченко Н. В. Фонетико-графічні особливості сучасної економічної та політичної 
лексики французької мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 
"Роман. мови" / Бабченко Надія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3808 А] УДК 811.133.1’35’242 

1023. Снєжик О. П. Висловлення звинувачення та виправдання у вербальних інтеракціях 
(на матеріалі сучасної французької мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Снєжик Олена Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2007-3358 А] УДК 811.133.1’06’42’372 

1024. Ющенко М. П. Концептуалізація простору у французькій мові : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Ющенко 
Мирослава Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4033 А] 

 УДК 811.133.1’37 
811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 
1025. Шевченко Л. О. Іспанський поетичний текст другої половини ХХ століття в 

лінгвокогнітивному висвітленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Шевченко Людмила Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2007-3425 А] УДК 811.134.2’42 
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811.161.1 Російська мова 

На ступінь доктора 
1026. Ященко Т. А. Каузація в російській мові: онтологія та концептуалізація : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / 
Ященко Тетяна Антонівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (50 назв). —  
100 пр. — [2007-4043 А] УДК 811.161.1’37’42 

На ступінь кандидата 

1027. Мінаєва Е. В. Ґендерна концептологія: мовна репрезентація концептів "дім" і 
"любов" у жіночій поезії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.02 "Рос. мова" / Мінаєва Елла Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 
[Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Сімферополь, 2007. — 23 с. — Бібліогр.:  
с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2007-3930 А] УДК 811.161.1’42 

1028. Мозова І. М. Запозичена лексика в сучасній російськомовній рекламі в інформативному 
та соціокультурному аспектах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.02 "Рос. мова" / Мозова Ірина Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3723 А] УДК 811.161.1’373.45 

1029. Яковишена Н. Ю. Компресія номінативних одиниць у науково-технічному 
тексті у когнітивному і функціональному аспектах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Яковишена Наталія Юріївна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2007-3602 А] УДК 811.161.1’276.6 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

1030. Іващенко В. Л. Лінгвоконцептуальна репрезентація фрагментів когніції в термі-
нопросторі української мистецтвознавчої картини світу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Іващенко Вікторія Людвігівна ; НАН 
України, Ін-т укр. мови. — К., 2007. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (41 назва). —  
100 пр. — [2007-4379 А] УДК 811.161.2’373 

На ступінь кандидата 
1031. Близнюк Л. М. Односкладні речення із семантичним суб’єктом (на матеріалі 

поетичних текстів 50-х — 60-х рр. ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Близнюк Леся Миколаївна ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2007-4326 А] УДК 811.161.2’367’37"195/196" 

1032. Казимир І. І. Концепт ПТАХ у мовній картині світу українського народу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Казимир Іванна Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 12 (4 назв). — 100 пр. — [2007-3490 А] УДК 811.161.2’373:598.2 

1033. Кашета Ю. В. Засоби передачі слов’яноруського синтаксису у "простій" мові 
варіанта Мелентія Смотрицького (риторичний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Кашета Юлія Валеріївна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назв). — 100 пр. — 
[2007-3495 А] УДК 811.161.2’367’04 

1034. Курушина М. А. Відономастичні моделі товарних знаків та номенів у сучасній 
українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
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"Укр. мова" / Курушина Марина Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3221 A] УДК 811.161.2’373.2 

1035. Ладиняк Н. Б. Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ладиняк 
Наталія Богданівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Кам’янець-Поділ. держ. ун-т]. — К., 2007. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3226 A] УДК 811.161.2’367:821.161.2.09 

1036. Олійник Е. В. Семантика та прагматика з’ясувальних складнопідрядних речень : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / 
Олійник Еліна Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2007. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4337 А] УДК 811.161.2’367.355 

1037. Романюк С. А. Грамемна структура категорії темпоральності в сучасній українській 
мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Романюк Світлана Андріївна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3333 А] 

 УДК 811.161.2’367.7 
1038. Синишин Р. І. Іншомовні слова корейського походження в українській мові : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Синишин Роман Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 12—14 (34 назви). — 100 пр. — [2007-3350 А] УДК 811.161.2’373.45 

1039. Умрихіна Л. В. Семантика оптатива та засоби його вираження в сучасній українській 
мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / 
Умрихіна Любов Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2007. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4350 А] УДК 811.161.2’37’06 

1040. Шипнівська О. О. Структурно-семантичні та функціональні характеристики 
міжчастиномовної морфологічної омонімії сучасної української мови : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шипнівська Ольга Олександрівна ; 
НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Укр. мов.-інформ. фонд]. — К., 2007. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3599 А] УДК 811.161.2’373.2 

1041. Шумейкіна А. В. Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в сучасній 
українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Шумейкіна Алла Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2007. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3432 А] 

 УДК 811.161.2’367.625 

82 Художня література. Літературознавство 

На ступінь кандидата 
1042. Ройтберг Н. В. Діалогічна природа рок-твору : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / Ройтберг Наталя Володимирівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — 
[2007-4270 А] УДК 82.0 

1043. Сажина А. В. Поетика та рецептивно-жанрологічні ресурси рекламного тексту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / 
Сажина Алла Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3340 А] УДК 82.0:659.1 

82/821.0 Теорія та вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

1044. Грушко С. П. Поняття художньої єдності (на матеріалі оповідань М. О. Булгакова) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / Грушко 
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Світлана Петрівна ; Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 2007. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4300 А] УДК 82.09 

1045. Кузьманенко А. В. "Вічний" сюжет про Дон Жуана в індивідуально-авторських 
інтерпретаціях Дж. Байрона, О. Пушкіна, Лесі Українки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Кузьманенко Аліса 
Валеріївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 17. — 100 пр. — [2007-4385 А] УДК 82.091 

1046. Собецька Н. В. Типологія жіночого характеротворення у прозі Д. Г. Лоуренса та 
А. Любченка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 "Порів-
нял. літературознав." / Собецька Наталія Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володи-
мира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. —  
[2007-3360 А] УДК 82-3.09 

821.0 Література окремими мовами 

На ступінь кандидата 
1047. Абтін Голькар. П’єси з дією-засіданням у російській драматургії ХVІІІ—ХХ ст. : 

генезис і динаміка розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Абтін Голькар ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3804 А] 

 УДК 821.161.1-2.09 
1048. Воронова З. Ю. Художня своєрідність "малої" прози Мері Шеллі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Воронова 
Зоя Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3630 А] УДК 821.111-3.09 

1049. Жукова К. Є. Літературна діяльність А. А. Дельвіга : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Жукова Катерина Євгенівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 
100 пр. — [2007-4091 А] УДК 821.161.1.09 

1050. Золотухіна Н. А. Поетика новел М. С. Гумільова 1907—1909 років : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 "Рос. л-ра" / Золотухіна 
Надія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3675 А] УДК 821.161.1.09 

1051. Зорницький А. В. Драматургія в історико-культурному контексті (на матеріалі 
творчості Теннессі Уїльямса) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / Зорницький Андрій Володимирович ; Донец. нац. ун-т, 
[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Донецьк, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4307 А] УДК 821.111.09 

1052. Косолапова Т. М. Система мотивів у ліриці А. Бєлого 1900—1908 рр. (збірки  
"Золото в лазурі" та "Пепел") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.02 "Рос. л-ра" / Косолапова Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. 
— Х., 2007. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3695 А] УДК 821.161.1.09 

1053. Крушинська О. Г. Поезія Поля Верлена в українських перекладах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / 
Крушинська Олена Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4119 А] УДК 821.133.1-1:81’255.4()(092) 

1054. Лаврова А. О. Поетика простору і часу в "малій" прозі  М. О. Булгакова : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Лаврова Алла 
Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Кам’янец.-Поділ. держ. ун-т]. — Х., 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4239 А] УДК 821.161.1-3.09 

1055. Мацапура Л. В. Мемуаристика П. В. Анненкова: жанрова своєрідність та літературний 
контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 
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Мацапура Людмила Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4255 А] УДК 821.161.1.09-94 

1056. Покидько Г. С. Модифікація жанру сімейного роману в творчості Енн Тайлер : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 
країн" / Покидько Ганна Сергіївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Київ. нац. 
лінгв. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2007-4395 А] УДК 821.111(73)-3.09 

1057. Потреба Н. А. Просторові образи в літературному творі : (на матеріалі творів І. О. Бу-
ніна) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / 
Потреба Надія Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4267 А] УДК 821.161.1.09 

1058. Прушковська І. В. Творчість Шейха Галіба у контексті літератури індійського 
стилю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 
країн" / Прушковська Ірина Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 14 с. 
— Бібліогр.: с. 11—12 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3754 А] УДК 821.512.161-1(092) 

1059. Тупахіна О. В. Поетика постмодерністської притчі у творчості Джуліана Барнса 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 
країн" / Тупахіна Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2007-3988 А] УДК 821.111-1.09 

1060. Філіппова А. О. Екзистенційна парадигма в творчості Л. М. Толстого : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. л-ра" / Філіппова 
Алла Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-3790 А] УДК 821.161.1.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

1061. Кавун Л. І. Літературне об’єднання ВАПЛІТЕ й художньо-естетичні шукання в 
українській прозі 20-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра", 10.01.06 "Теорія л-ри" / Кавун Лідія Іванівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2007-4096 А] УДК 821.161.2.09"19" 

1062. Колошук Н. Г. Табірна проза як літературний феномен ХХ століття (на 
матеріалі української, російської, білоруської та польської літератур) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" ; 10.01.03 "Л-ра 
слов’ян. народів" / Колошук Надія Георгіївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 
[Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2007. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38 та підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2007-4315 А] УДК 821.161.2-3+821.16-3].09 

1063. Руснак І. Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа 
Самчука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр.  
л-ра" / Руснак Ірина Євгеніївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Кіровоград. держ. пед. 
ун-т ім. Володимира Вінниченка]. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — 
[2007-3335 А] УДК 821.161.2.09 

На ступінь кандидата 

1064. Александрович Т. З.  Поетика прози Григорія Сковороди : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Александрович Тетяна 
Зігфридівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. 
— 100 пр. — [2007-4365 А] УДК 821.161.2.09 
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1065. Вертипорох О. В. Авторефлексивний текст Євгена Пашковського як явище 
українського постмодернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Вертипорох Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-4368 А] УДК 821.161.2’06.09 

1066. Зінченко Н. В. Наукова методологія О. Котляревського: генеза, еволюція, трансфор-
мація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літера-
турознав." / Зінченко Наталка Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. —  
15 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4229 А] УДК 821.161.2.09 

1067. Коваленко О. А. Проблема конфлікту в поезії Т. Г. Шевченка : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Коваленко Олена Анатоліївна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3688 А] УДК 821.161.2.09 

1068. Кудряшова О. В. Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, 
строфіка, фоніка) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 
л-ри" / Кудряшова Оксана Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4120 А] УДК 821.161.2.09 

1069. Мальцев В. С. Українське віршування перших десятиріч ХІХ століття : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / Мальцев 
Валентин Сергійович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Чернівец. нац.  
ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. 
— [2007-3248 A] УДК 821.161.2.09"18" 

1070. Мікула О. І. Творчість Олени Пчілки і фольклор : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 "Фольклористика" / Мікула Ольга Іванівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). —  
100 пр. — [2007-3267 А] УДК 821.161.2.09:398 

1071. Ситько О. М. Поетика української світської новолатинської поезії доби пізнього 
Середньовіччя та Бароко : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. філол. наук : спец. 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Ситько Олена Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Вінниченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Кіровоград, 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2007-3971 А] УДК 821.161.2-1:811.124’04"15/17".09 

1072. Філіпчук М. В. Етносимволіка мовних одиниць в українському обрядовому 
дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Філіпчук Марія Володимирівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. — 
К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-3791 А] УДК 821.161.2.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. Подорожі. 
Регіональна географія 

910 Загальні питання. Географія як наука. Географічні дослідження. 
Подорожі 

На ступінь доктора 
1073. Костриця М. Ю. Географічне краєзнавство України: теоретико-методологічні засади, 

історія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.13 "Історія 
географії" / Костриця Микола Юхимович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 32 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29. — 100 пр. — [2007-4234 А] УДК 910.4(477)(091) 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь кандидата 
1074. Височин М. Ю. Суспільно-географічні особливості міграції в регіональній 

соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Височин Максим Юрійович ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Чернівці, 2007. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2007-3466 А] УДК 911.3:314.15](477.54) 

1075. Гринюк О. Ю. Формування територіально-рекреаційних систем лікувального 
типу (на прикладі курорту Трускавець) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : спец. 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Гринюк 
Олег Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-3841 А] УДК 911:615.838 

1076. Коротун С. І. Еколого-географічна оцінка стану меліорованих земель регіону (на 
прикладі Рівненської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Коротун Сергій Ігорович 
; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2007-4382 А] 

 УДК 911.2+631.6](477.8) 
1077. Крайнюков О. М. Особливості розповсюдження вуглеводневого забруднення та 

оцінка його впливу на геоекологічний стан басейну р. Сіверський Донець у межах Харківської 
області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктив. 
географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Крайнюков Олексій Миколайович ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2007-3212 A] УДК 911.9:556.53:504](282.247.364) 

1078. Поливач К. А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України 
(суспільно-географічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Поливач Катерина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 
географії. — К., 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22. — 110 пр. — [2007-3319 А] 

 УДК 911.3:008(477) 
1079. Шевчук О. Г. Територіальні особливості соціокультурного розвитку сучасного Криму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія"  / 
Шевчук Олександр Гаєвич ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2007. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-3428 А] УДК 911.3(477.75) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь кандидата 
1080. Батуріна С. С. Федір Павлович Шевченко: життя і творчість : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. 
іст. дисципліни" / Батуріна Світлана Сергіївна ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4052 А] УДК 930.1(477)(092) 

1081. Клинова Г. Д. Внесок Олександра Домбровського в розвиток української істо-
ричної науки в діаспорі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: [спец.] 
07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Клинова Галина Дмитрівна ; 
Запоріз. нац. ун-т, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Запоріжжя, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4104 А] УДК 930.1(477)(092) 

930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни. Дипломатика. 
Епіграфіка. Палеографія 

На ступінь кандидата 

1082. Молдавський Р. Л. Джерела з історії Нової Дніпровської лінії укріплень (1770—
1791 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіо-
графія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Молдавський Роман Леонідович ; Запоріз. 



   

  131 

нац. ун-т. — Запоріжжя, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2007-4170 А] УДК 930.2:355.452](477.64)"1770/1791" 

1083. Федоренко М. О. Джерела з історії церковно-історичного та археологічного 
товариства при Київській духовній академії 1872—1920 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" 
/ Федоренко Михайло Олександрович ; Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів. справи 
та документознав., [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3989 А] УДК 930.2(477) 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 

1084. Вовченко В. Б. Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча  
М. В. Левитського (1859—1936): історія, реконструкція, зміст : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.10 "Документознав., архівознав." / Вовченко Вікторія 
Борисівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2007. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2007-3828 А] УДК 930.25(477)"1859/1936" 

94 Всесвітня історія 

На ступінь кандидата 
1085. Кубракова О. І. Еволюція ліберального руху в 1971—2003 рр. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Кубракова Олена 
Іванівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4235 А] УДК 94+329.12](100)"1971/2003" 

1086. Ченчик Д. В. Ідея об’єднаної Європи та пошук шляхів її реалізації у 1945—1952 рр. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвітня історія" / Ченчик 
Дмитро Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3998 А] УДК 94:327.39](4)"1945/1952" 

94(1-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 
1087. Білоусова Л. Г. Династія грецьких купців Петрококіно в економічному і соціо-

культурному житті Російської імперії (ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Білоусова Лілія Григорівна ; Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2007-3816 А] УДК 94(470+571)+929.52Петр"18/19" 

1088. Кравчук О. М. Національна політика Чехословацької республіки. 1918—1929 рр. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Кравчук Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Вінниц. держ. пед. 
ун-т ім. М. Коцюбинського]. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — 120 пр. — [2007-3506 А] УДК 94(437)"1918/1929" 

1089. Ласкавий Д. В. Англо-російське суперництво в Персії: нафтовий фактор, 1901—
1917 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Ласкавий Дмитро Васильович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, 
[Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—17 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4241 А] УДК 94(55)"1901/1917" 

1090. Олексієвець Т. І. Формування та розвиток міст Чехії (1197—1306 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Олексієвець 
Тарас Іванович ; Київ. славіст. ун-т, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3294 А] УДК 94(437.1)"1197/1306" 
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1091. Слесаренко А. В. Антитоталітарні рухи в Чехословаччині (1969—1989 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Слесаренко Андрій 
В’ячеславович ; Київ. славіст. ун-т, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4176 А] УДК 94(437)"1968/1989" 

1092. Щербін Л. В. Конституційно-демократична партія Росії та українське питання 
(1905—1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Щербін Лідія Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2007. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4028 А] УДК 94[(470+571)+477]"1905/1918" 

94(100)".../05" Історія Стародавнього світу. Стародавня історія 

На ступінь кандидата 
1093. Храновський В. А. Етнічна історія стародавнього Еламу (V — середина І тис. до 

н.е.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Храновський Валерій Анатолійович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського. — К., 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4190 А] УДК 94(359)".../05" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 
1094. Піскун В. М. Українська політична еміграція 20-х років ХХ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Піскун Валентина 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 43 с. — Бібліогр.: с. 35—40 
(46 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3313 А] УДК 94+314.15-026.49](477)"19" 

На ступінь кандидата 

1095. Бобровський А. С. Соціальна політика радянської держави та її реалізація в 
Донбасі у 1943 — середині 1960-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бобровський Артем Сергійович ; Донец. нац. ун-т. 
— Донецьк, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2007-4057 А] УДК 94:304.4](477.6)"1943/1965" 

1096. Гінда В. В. Освіта в роки німецької окупації у генеральному окрузі "Житомир" 
1941—1944 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Гінда Володимир Васильович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 
Черкаси, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4073 А]
 УДК 94(477.74)"1941/1945" 

1097. Годований Є. Ф. Українські землі у сприйнятті польськомовної центрально-
європейської преси (середина десятих років — шестидесяті роки ХІХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Годований 
Євгеній Федорович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2007-3834 А] УДК 94(477):070(4-191.2)()"18" 

1098. Гречка А. Б. Боротьба прогресивних сил Лівобережної України за українізацію 
освіти 1900 — на початку 1917 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Гречка Анна Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3643 А] 

 УДК 94:37](477.5)"1900/1917" 
1099. Данилиха Н. Р. Соціально-побутова адаптація українців із Польщі в УРСР  

у 1944—1950-х роках (на матеріалах західних областей України) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Данилиха Наталія Романівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. 
— [2007-4224 А] УДК 94(477)"1944/1950" 
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1100. Кінд-Войтюк Н. В. Історико-краєзнавчі дослідження і пам’яткоохоронна робота на 
Волині у 1920-х—1930-х роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Кінд-Войтюк Наталія Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича, [Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4103 А] УДК 94(477.82)"192/193" 

1101. Мардаренко О. В. Українсько-російські відносини у політичній діяльності Народ-
ного Руху України (1989—1998 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Мардаренко Олена Вікторівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечни-
кова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2007-4335 А] УДК 94:[329(477+(470+57)]"1989/1998" 

1102. Марчук В. С. Петро Федун в українському національно-визвольному русі (40—
50-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Марчук Володимир Станіславович ; НАН України, Ін-т українознав. 
 ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3252 А] УДК 94(477)(092)"194/195" 

1103. Махорін Г. Л. Благодійна діяльність на Волині (1793—1917) : історичний аспект : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Махорін 
Геннадій Леонідович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. аграр. ун-т України]. — 
Луганськ, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2007-3523 А] УДК 94(477.82)"1793/1917" 

1104. Орешкіна М. О. Вплив соціокультурних процесів на розвиток бібліотечної 
справи в Україні (середина ХХ — початок ХХІ ст.): історичний аспект : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Орешкіна Марина 
Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2007-3538 А] УДК 94:[02:316.722](477)"19/20" 

1105. Пастушенко Т. В. Остарбайтери з України: вербування, примусова праця, 
репатріація (історико-соціальний аналіз на матеріалах Київщини) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Пастушенко Тетяна 
Вікторівна ; Ін-т історії України НАН України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 
назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4151 А] УДК 94(477.41)-058.566 

1106. Перехрест І. В. Медико-санітарні наслідки Великої Вітчизняної війни для насе-
лення України та їх ліквідація у період відбудови (1943—1950 рр.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Перехрест Ірина В’ячес-
лавівна ; Донец. нац. ун-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Донецьк, 2007. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3308 А] УДК 94(477)"1943/1950" 

1107. Пивоваренко О. А. Розвиток винокуріння та шинкування на Лівобережній 
Україні у другій половині ХVІІ—ХVІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Пивоваренко Олена Андріївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 24 (3 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3746 А] УДК 94(477.5)"16/17" 

1108. Піх О. М. Науково-бібліографічна діяльність Мирона Кордуби : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Піх Олег Михай-
лович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2007. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-3952 А] УДК 94(477)(092) 

1109. Плевако І. Г. Сеймик Волинського воєводства у другій половині XVII століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Плевако Ігор Григорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Остроз. акад."].  
— Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2007-4156 А] УДК 94(477.82)"16" 

1110. Рудько С. О. Суспільно-політична діяльність Миколи Василенка : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Рудько Сергій 
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Олексійович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. — Львів, 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3764 А] 

 УДК 94(477)"1866/1935" 
1111. Симчишин О. С. Діяльність бундівських організацій у Правобережній Україні 

на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Симчишин Олександр Сергійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького, [Кам’янець-Поділ. держ. ун-т]. — Черкаси, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4161 А] УДК 94(477.4)"19" 

1112. Шихненко І. М. Історичні погляди Олександра Грушевського : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. 
іст. дисципліни" / Шихненко Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознав. ім. М. С. Грушевського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2007. 
— 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2007-4019 А] 

 УДК 94(477)(092) 
1113. Шуманська Н. В. Історія математично-природописно-лікарської секції Наукового 

товариства ім. Т. Шевченка (1893—1940) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Шуманська Наталія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Держ. наук. с.-г. б-ка Укр. акад. 
аграр. наук]. — Переяслав-Хмельницький, 2007. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2007-3431 А] УДК 94:061.22(477.8)"1893/1940" 

1114. Щербина Н. Ф. Розвиток історичного краєзнавства на Одещині (1944—1991 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст.  наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
Щербина Надія Федорівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2007. — 20, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-3435 А] 

 УДК 94:908](477)"1944/1991" 
1115. Якимчук О. О. Шляхта Рівненського повіту в соціально-економічному та 
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Мірошниченко О. М. 96 
Мірошниченко С. С. 272 
Місюра Н. О. 839 
Міхаль О. П. 3 
Міхельсон Л. П. 865 
Міщанин В. Д. 992 
Міщенко О. В. 552 
Міщенко Т. М. 796 
Мовчан І. О. 580 
Могілевський Д. М. 682 
Мозова І. М. 1028 
Моісеєв О. І. 273 
Мойсеєнко І. М. 628 
Мокійчук В. М. 714 
Мокрієв М. В. 211 
Молдавський Р. Л. 1082 
Монастирський С. В. 782 
Мончак Ю. Л. 517 
Мороз Т. О. 390 
Москалюк А. В. 452 
Мохамед Хасан Мохамед  
Сід Ахмед 602 
Мохаммад Мохаммад  
Юсеф 669 
Муратова І. А. 338 
Мурашко О. О. 683 
Мухавиш Саламех Алі  
Аль-Аудат 702 
Мухамед Ель- 
Амін Бабікер Мухамед 20 
Мушеник І. М. 212 
Мушкета Р. 342 
Нагібін В. С. 591 
Нагній О. С. 753 
Нагорний Ю. І. 965 
Найдьонов С. В. 362, 441 
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Найчук-Хрущ М. Б. 175 
Нак М. М. 362 
Наливайко Л. І. 869 
Наливайко Н. В. 566 
Науменко Е. А. 897 
Нгуен Ші Данг 21 
Нгуєн Тхі Тху Лінь 239 
Недашківська Н. І. 436 
Неєжмаков П. І. 64 
Неофітна Т. М. 22 
Нескородєва І. І. 187 
Нестеров В. В. 537 
Нечипор О. В. 498 
Никитюк Ю. А. 834 
Никифоренко І. В. 1021 
Никифоров О. В. 786 
Николин Л. Б. 684 
Никоненко М. Я. 274 
Никонович Г. І. 898 
Нікітішин Є. Ю. 917 
Нікіфорова О. В. 861 
Нікічанов В. В. 931 
Ніколаєва С. В. 685 
Нікулін В. С. 797 
Новак І. М. 213 
Новакова О. В. 123 
Новосад І. Я. 758 
Носач Л. В. 499 
Носок С. О. 966 
Обертинська О. Г. 603 
Облова Л. А. 78 
Обрізан В. А. 973 
Овечкін В. С. 447 
Овсяник М. А. 686 
Овсянніков О. В. 233 
Овсяннікова-Трель О. А. 999 
Оксюк О. О. 23 
Окуленко І. М. 97 
Окушко О. В. 706 
Олейніков О. О. 222 
Олексенко В. І. 828 
Олексієвець Т. І. 1090 
Олефір І. М. 886 
Олещук О. В. 24 
Олійник Е. В. 1036 
Олійник Л. Д. 592 
Оліфір Ю. М. 822 
Оліфірович В. О. 843 
Омельчук О. С. 291 
Онофрійчук О. С. 663 
Оптасюк О. М. 553 
Орда Н. (987) 
Орешкіна М. О. 1104 
Орлик В. В. 582 
Орлова О. І. 117 

Осадца З. І. 58 
Осадча Т. С. 899 
Ославський О. М. 629 
Останкова О. С. 908 
Остафіль О. В. 188 
Осташко В. В. 476 
Острівка О. І. 587 
Островська Н. Д. 391 
Острогляд О. В. 275 
Пабирівський В. В. 487 
Павленко В. І. 339 
Павленко І. І. 141 
Павлик І. В. 630 
Павлишена Ю. В. 125 
Павлишин Г. А. 676 
Павліха Н. В. 167 
Павліщук О. П. 812 
Павлова О. П. 466 
Павлова Т. С. 74 
Павлюк С. Д. 823 
Паламарчук І. С. 654 
Палієнко О. О. 929 
Палійчук І. С. 1000 
Палійчук О. М. 330 
Памбук С. А. 926 
Панасенко Є. В. 824 
Панасенко Н. М. 98 
Панкова М. Г. 515 
Панченко І. А. 900 
Панькевич В. М. 276 
Парфенюк О. А. 719 
Пархоменко Н. О. 65 
Пастушенко Т. В. 1105 
Пахомов В. В. 321 
Пахомова А. В. 673 
Пашков О. С. 726 
Пашковський Є. (1065) 
Пащенко Ю. В. 631 
Педяш В. В. 733 
Пеліхатий М. М. 477 
Перевертун І. М. 25 
Перепьолкіна О. О. 189 
Перетятко Т. Б. 543 
Перехрест І. В. 1106 
Перкій Ю. Б. 572 
Перлова В. В. 392 
Петренко А. П. 754 
Петренко С. О. 850 
Петрик І. А. 755 
Петриченко Л. О. 393 
Петришин І. С. 442 
Петров М. В. 120 
Петрович В. В. 1011 
Петровський В. М. 322 
Петровський М. В. 727 

Петрушкевич М. С. 79 
Петрушов В. В. 883 
Пивоваренко О. А. 1107 
Пирожкова Ю. В. 256 
Підвальна О. Г. 214 
Підгорний М. В. 967 
Підлубна О. В. 298 
Піскун В. М. 1094 
Пітух І. Р. 26 
Піх О. М. 1108 
Піщалковська М. К. 363 
Плаксін С. В. 954 
Платановська І. В. 868 
Платонова О. М. 616 
Плахтій М. П. 104 
Плевако І. Г. 1109 
Плескач О. Я. 632 
Побігун А. М. 820 
Подворчан Д. Є. 879 
Подлєсний В. І. 633 
Позднякова- 
Кирбят’єва Е. Г. 119 
Позняк І. В. 918 
Покидько Г. С. 1056 
Поливач К. А. 1078 
Поліщук К. В. 132 
Поліщук О. В. 793 
Половіна О. А. 364 
Полоз В. І. 943 
Полупан Є. В. 760 
Полянська І. С. 968 
Поморова О. В. 4 
Пономаренко Д. В. 215 
Пономаренко Н. В. 538 
Пономаренко О. Г. 901 
Попов К. Л. 277 
Попов Ю. В. 27 
Попова І. М. 128 
Попова Л. Д. 563 
Попович І. І. 278 
Поспєлов Б. Б. 730 
Посувайло В. М. 460 
Потапова Т. М. 617 
Потреба Н. А. 1057 
Поченчук Г. М. 190 
Привала В. О. 977 
Пригодій А. В. 365 
Пригожев О. С. 28 
Примак О. І. 2 
Прищак М. Д. 340 
Прокопенко О. Ю. 171 
Прусова І. Ю. 557 
Прушковська І. В. 1058 
Пузирьов О. Л. 366 768 
Пухальська Н. С. 618 
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Пухляк А. Г. 876 
Пушкін О. (1045) 
Пчілка О. (1070) 
Рабінович А. В. 257 
Работкіна С. В. 80 
Радович Р. Б. 404 
Радченко В. М. 424 
Раєвнєва О. В. 142 
Раєвський М. В. 29 
Рапаєва М. В. 366 
Рассамакін А. Б. 453 
Ревенко А. С. 448 
Ревенко О. Б. 522 
Регей І. І. 975 
Резнік С. М. 394 
Резніченко М. К. 763 
Решетнікова Г. С. 914 
Рещіков В. А. 577 
Ржевський Г. М. 99 
Рзаєва О. М. 544 
Рибачук Л. В. 421, 467 
Рисін М. В. 191 
Ріппа М. Б. 327 
Рогалєв А. В. 687 
Родінова Н. Л. 405 
Ройтберг Н. В. 1042 
Романишина О. Я. 380 
Романчук О. П. 573 
Романюк С. А. 1037 
Росецька Ю. Б. 155 
Ротар Н. Ю. 126 
Ротко С. В. 488 
Рубіш В. М. 467 
Рудаков Д. В. 780 
Руденко А. А. 664 
Руденко Д. В. 932 
Руденко С. В. 409 
Рудик В. А. 258 
Рудик М. В. 279 
Рудик Ю. І. 66 
Рудика В. І. 216 
Рудченко Ю. С. 915 
Рудько С. О. 1110 
Руженцева В. І. 111 
Ружинська О. Е. 604 
Ружинський В. Г. 734 
Русан В. М. 172 
Руснак І. Є. 1063 
Русняк І. М. 728 
Рябіка І. Л. 138 
Рябінін Є. В. 135 
Рябкін Ю. В. 738 
Рябов С. В. 494 
Рябуха В. В. 511, 605 
Рябченко Н. М. 567 

Савранська Л. М. 829 
Савушкін Д. В. 619 
Савченко А. С. 30 
Савченко Т. Г. 192 
Савчук І. І. 1018 
Садекова А. М. 902 
Сажина А. В. 1043 
Сазонова А. В. 367 
Салімов Р. Р. 422 
Самаріна М. О. 877 
Самі Хейреддін 31 
Самір Махмуд  
Мохамед Канаан 735 
Самоленко Т. В. 1012 
Самотуга А. В. 259 
Самчук У. (1063) 
Саплін С. Ю. 769 
Сапон М. А. 650 
Сапунов С. В. 429 
Сапунова М. Ю. 989 
Саратовський Р. М. 715 
Сарібєкова Д. Г. 944 
Саско О. І. 280 
Саунова Ю. О. 395 
Сафуат Х. М. Хіджазі 647 
Саюн А. О. 882 
Севастьянов В. М. 969 
Северин В. П. 693 
Северін В. В. 887 
Селівончик Т. В. 696 
Семенов А. О. 725 
Семеновська Н. В. 425 
Семенчук Ю. О. 396 
Семенюк Н. Є. 524 
Семчишин Р. О. 688 
Сербинська Т. О. 308 
Сергєєв С. О. 260 
Сергієнко Ю. М. 856 
Сердюк В. М. 674 
Серженьга О. В. 512 
Сивенко В. І. 830 
Сидоров Д. Є. 770 
Сидорчук О. Г. 309 
Симчич М. В. 81 
Симчишин О. С. 1111 
Синегуб М. І. 32 
Синельніков О. О. 33 
Синишин Р. І. 1038 
Синіговець І. В. 1013 
Ситько О. М. 1071 
Сімович В. (337) 
Сінкевич Н. О. 108 
Сіра І. І. 835 
Сіренко К. Ю. 461 
Сітнікова Н. П. 156 

Скачков О. М. 217 
Сквірський І. О. 299 
Скворцова О. В. 281 
Склянна О. В. 606 
Скляр Ю. Л. 554 
Скляров В. В. 67 
Сковорода Г. (1064) 
Скорохода В. Й. 950 
Скригун Н. П. 218 
Скрипник А. В. 862 
Скрябіна Т. О. 348 
Скуратівська І. А. 440 
Слесаренко А. В. 1091 
Смагіна Т. В. 620 
Смагіна Т. М. 368 
Смирнова І. Л. 806 
Смірнова К. В. 411 
Смуток О. В. 545 
Снєжик О. П. 1023 
Снігур А. В. 970 
Собецька Н. В. 1046 
Сокурянська Л. Г. 118 
Солопчук Д. М. 341, 634 
Сомов М. В. 121 
Сопронюк Є. Ф. 430 
Сорока В. П. 462 
Сорока Т. П. 369 
Сорочан О. В. 634 
Стадніченко С. М. 370 
Стасінєвич О. Ю. 836 
Стась М. І. 397 
Степанова О. А. 541 
Стефанишин О. В. 143 
Стефанко С. Л. 689 
Стиренко Л. М. 909 
Стогній О. С. 974 
Стожок Л. Г. 328 
Сторожук І. І. 910 
Сторожук М. В. 564 
Стронська Г. О. 415 
Сукачова Г. П. 349 
Сукнов М. П. 398 
Сулік Р. В. 655 
Суткович Т. Ю. 927 
Сюй Гуодун 807 
Сюравчик В. Г. 282 
Табакман С. В. 656 
Тайлер Е. (1056) 
Талаш І. О. 1016 
Тарадайко Д. О. 157 
Тараєвська Л. С. 165 
Тараєвський О. С. 783 
Тарасенко А. А. 983 
Тарасенко О. А. 844 
Тарасенко Т. В. 158 
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Тарасов Ю. В. 455 
Тарасова Н. О. 329 
Татаренко Д. А. 971 
Тейшейра Жозе Велашку  
Де Бесса 635 
Теличко Г. О. 34 
Телюков О. С. 660 
Теннессі У. (1051) 
Терентьєва Н. О. 399 
Терехов А. В. 472 
Тернавська В. М. 283 
Тернова Т. І. 947 
Тижненко Л. О. 159 
Тимків І. С. 690 
Тимошенко О. В. 489 
Титаренко Л. М. 400 
Тихонова Т. Є. 831 
Тищенко С. В. 772 
Тітов Є. Б. 248 
Ткач М. Р. 798 
Ткач О. В. 437 
Ткач Р. М. 100 
Ткаченко І. Ф. 934 
Ткаченко О. В. 568 
Ткаченко С. П. 350 
Ткаченко Ф. П. 549 
Токарук Л. С. 377 
Толстой Л. М. (1060) 
Томін М. С. 636 
Тонюк М. О. 223 
Топал О. М. 35 
Топчій С. Є. 779 
Трегубенко І. Б. 401 
Третьяк М. В. 160 
Трибрат О. Г. 569 
Тріщ Р. М. 701 
Трофімова Л. О. 935 
Труш Т. В. 82 
Туз В. В. 759 
Тульський Г. Г. 720 
Тупахіна О. В. 1059 
Тучак Т. В. 193 
Тучкіна І. О. 677 
Уаді Гарбі 36 
Удовенко Ю. М. 101 
Українка Л. (1045) 
Умрихіна Л. В. 1039 
Усенко Р. А. 261 
Уфімцева С. В. 371 
Ушкаренко О. О. 37 
Файзуллін О. В. 584 
Фаллагі Алі 38 
Федоренко М. О. 1083 
Федоренко О. А. 539 
Федоришена О. М. 500 

Федоришин Р. М. 951 
Федоришина Л. І. 845 
Федорчук Н. Б. 284 
Федун П. (1102) 
Федчук А. П. 226 
Федюшин О. І. 716 
Фенцик О. М. 372 
Фесенко М. В. 130 
Філевич П. В. 417 
Філіппова А. О. 1060 
Філіпчук М. В. 1072 
Філяк Є. З. 528 
Фінько А. Є. 106 
Флейтман Д. В. 39 
Фоломкіна І. С. 59 
Фомін Є. М. 416 
Фоміна Т. В. 903 
Франко С. Л. (75) 
Фурманець М. Г. 832 
Хабермас Ю. (84) 
Хабіс А. А. Зідат 40 
Хайдар Нажетт Хайдар 593 
Хайдар Хаджджі 948 
Халед А. М. Абугазле 637 
Халімон О. П. 490 
Хань Г. А. 285 
Харенко А. М. 691 
Харламова С. О. 286 
Харченко О. В. 825 
Харченко О. І. 808 
Харьков О. М. 41 
Хассан Ктейман 42 
Хаустова О. О. 558, 658 
Хвастунов В. М. 478 
Хімічева Г. І. 62 
Хінікадзе М. Р. 657 
Хмара Т. В. 558 
Хобта С. В. 116 
Ходаковський О. В. 607 
Хома С. М. 546 
Хома-Могильська С. Г. 423 
Хомайко Є. І. 240 
Хоменко П. В. 373 
Хомин І. П. 219 
Хонда М. П. 262 
Хорошаєв Є. С. 241 
Хорошайлов С. В. 224 
Хохряков А. О. 473 
Храновський В. А. 1093 
Храпатий С. В. 474 
Храпкіна В. В. 60 
Христенко Л. М. 911 
Хрупало Г. В. 644 
Хрущ Н. А. 45 
Худолей О. С. 323 

Цветкова І. І. 166 
Цейслєр Ю. В. 540 
Цеховський М. В. 697 
Цицюра О. О. 638 
Чалий С. Ф. 5 
Чамара І. М. 242 
Чаплинська Н. В. 608 
Чеботов О. В. 736 
Чемерис І. А. 412 
Чемерис О. А. 402 
Чемодуров О. М. 194 
Ченчик Д. В. 1086 
Чень Л. Я. 990 
Черватюк Н. В. 542 
Черв’яков М. О. 756 
Черевик К. А. 133 
Черевко К. В. 444 
Черкас К. В. 698 
Черкасський Р. А. 310 
Черкашина І. В. 585 
Чернобровкін В. М. 331 
Чернуха О. Ю. 432 
Чернюк О. В. 311 
Чинов Г. П. 662 
Чоні І. В. 941 
Чорна Л. О. 413 
Чорний С. В. 570 
Чорноморець Ю. О. 520 
Чубай В. М. 912 
Чубей Г. В. 692 
Чубко Н. Ю. 609 
Чумак В. В. 503 
Чумак М. М. 639 
Чуніхіна Л. М. 287 
Чупринка Г. (1068) 
Шавровська Н. В. 102 
Шайда В. П. 717 
Шалаєв Р. В. 449 
Шалімов О. О. 508 
Шамборовський Г. О. 243 
Шамраєв С. М. 645 
Шантир Д. С. 718 
Шаповал А. В. 790 
Шаповал В. В. 555 
Шаповалов Ю. О. 427 
Шаповалова І. М. 699 
Шаповалова Н. О. 661 
Шаповалова О. В. 289 
Шапошнікова О. Ф. 851 
Шаринська О. Є. 195 
Шахов А. В. 46 
Швачій В. М. 700 
Швиданенко О. А. 227 
Шевченко І. М. 574 
Шевченко Л. О. 1025 
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Шевченко М. С. 837 
Шевченко О. В. 764 
Шевченко Т. Г. (1067) 
Шевченко Ф. П. (1080) 
Шевчишин М. М. 176 
Шевчук Б. М. 43 
Шевчук О. Г. 1079 
Шевчук Т. М. 454 
Шейх Галіб (1058) 
Шелест Т. М. 463 
Шеллі М. (1048) 
Шеремет А. П. 610 
Шилова В. І. 324 
Шимановська М. О. 979 
Шиндирук І. П. 196 
Шипнівська О. О. 1040 
Шихненко І. М. 1112 
Шкловська О. Н. 374 
Шкодовський Ю. М. 985 
Шнирков О. О. 244 
Шопа Р. Я. 464 
Шоробура І. М. 352 
Шпильовий Л. В. 784 

Шпілєвський В. В. 913 
Шпортько Г. Ю. 940 
Штанкіна І. В. 993 
Штепан Є. В. 757 
Штрифанова К. В. 1001 
Шудрік І. В. 949 
Шулдан Л. О. 991 
Шульга Д. І. 621 
Шуляренко О. В. 670 
Шуманська Н. В. 1113 
Шумейкіна А. В. 1041 
Шутенко А. Л. 173 
Шушляпіна Н. О. 640 
Щеглюк С. Д. 161 
Щегольова М. Г. 641 
Щербина Н. Ф. 1114 
Щербина С. О. 857 
Щербін Л. В. 1092 
Юмашева Л. І. 1014 
Юр’єва О. Г. 122 
Юричко А. В. 70 
Юрків З. М. 813 
Юрко К. В. 665 

Юровчик В. Г. 414 
Юрченко І. А. 984 
Юшкевич О. Г. 263 
Ющенко М. П. 1024 
Явоненко М. В. 375 
Яворський Б. І. 731 
Яворський М. О. 450 
Ягеніч Л. В. 376 
Якимчук О. О. 1115 
Якімов Д. Ю. 649 
Яковенко А. І. 83 
Яковець І. О. 995 
Яковець К. Л. 513 
Яковишена Н. Ю. 1029 
Яковлєва К. В. 571 
Якубовська З. М. 777 
Яременко І. А. 84 
Яремчук Н. Я. 403 
Яремчук О. С. 864 
Ярмоленко Ю. В. 264 
Ястребова О. В. 547 
Ященко Т. А. 1026 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Автономна Республіка Крим 
 архітектура 989 
 географія 1079 
 екологія 541, 548 
 лісівництво 281 
 політика 121 
 право 281 
 туризм 899 
Антарктика 
 метеорологія 514 
Аравійське море 
 гідробіологія 557 
Болгарія 
 політ. партії 136 
Велика Британія 
 політика 133 
В’єтнам 
 економіка 239 
Вінницька обл. 
 регіон. економіка 214 
Волинська обл. 
 географія 414 
 гідрологія 518 
 екологія 518 
 етнологія 404 
 житл. буд-во 404 
 історія 1100, 1103, 1109 
 лісівництво 414 
 охорона пам’яток 1100 

 релігія 108 
Галичина 
 етнологія 404 
 житл. буд-во 404 
Гуцульщина 
 мистецтво 984 
Десна, р. 
 гідробіологія 554 
Дніпро, р. 
 гідробіологія 555 
Донбас 
 гірн. справа 786 
 історія 1095 
 міграція 110 
Донецький екон. р-н 
 економіка 902 
Донецький кам’яновугіл. басейн 
 геологія 515 
Європа 
 історія 1086 
 міжнар. економіка 243 
 міжнар. торгівля 232 
Європейський Союз 
 зовніш. політика  129 
 міжнар. екон. відносини 241, 243-44 
 праця 164 
Закарпатська обл. 
 ентомологія 556 
 підприємництво 115 
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Західна Європа 
 філософія 72 
Західна Україна 
 ґрунтознавство 821 
 паразитологія 860 
Західне Поділля 
 декор.-приклад. мистецтво 994 
Західно-Сибірська нафтогазонос. провінція 
 геологія 512 
Іспанія 
 внутр. політика 125, 132 
Казахстан 
 освіта 351 
Київ 
 гідробіологія 524 
 історія 1083 
 медицина 632 
 право 262 
 релігія 1083 
Київська обл. 
 екологія 810 
 лісівництво 810 
Кіровоград 
 ботаніка 550 
Криворізький залізоруд. басейн 
 геологія 516 
Лівобережна Україна 
 геологія 509 
 історія 1098, 1107 
Львів 
 бібліотекознавство 68 
Львівська обл. 
 ліс. госп-во 812 
Молдова 
 зовніш. політика 131 
Німеччина 
 музика 999 
Одеса 
 образотв. мистецтво 983 
Одеська обл. 
 історія 1114 
 краєзнавство 1114 
Опішня, смт, Полтав. обл. 
 гончарство 992 
Персія 
 історія 1089 
Південна Україна 
 архітектура 986 
 виноградарство 850 
 містобудування 986 
 тваринництво 865 
Полісся 
 екологія 815 
 лісівництво 839 
 овочівництво 856 

Польща 
 історія 1099 
 проф. освіта 342 
 фіз. виховання 342 
Правобережна Україна 
 історія 1111 
Прикарпаття 
 лісівництво 811 
Рівненська обл. 
 географія 1076 
 геологія 510 
 екологія 1076 
 енергетика 510 
 історія 1115 
Російська імперія 
 історія 322, 1087 
Росія 
 історія 1092 
Румунія 
 законодавство 302 
 земел. реформи 302 
 політика 120 
Середнє Придніпров’я 
 ґрунтознавство 789 
Сіверський Донець, р. 
 геоекологія 1077 
Східна Європа 
 міжнар. екон. відносини 237 
США 
 міжнар. екон. відносини 238 
 право 259 
 релігія 112 
 соціологія 112 
Тернопільська обл. 
 екологія 814 
 землекористування 814 
Трускавець, м., Львів. обл. 
 курортологія 1075 
Україна 
 автомобілебудування 256 
 агрохімія 823, 833, 835 
 АПК 224 
 архітектура 987, 990 
 банк. справа 185-86, 287 
 бджільництво 880 
 бібліотекознавство 1104 
 біологія 523 
 ботаніка 552-53 
 бухгалтерія 895 
 виноградарство 851 
 вищі навч. закл. 399 
 вірусологія 862 
 вугіл. пром-сть 141 
 гендер. політика 318 
 географія 352, 1073, 1078 
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 гігієна 576 
 ґрунтознавство 823, 833, 835-36 
 держ. влада 255 
 держ. служба 307 
 держ. упр. 224, 311, 314, 316, 319, 324 
 добрива 823, 833, 836 
 екологія 523, 552 
 екон. безпека 222, 316 
 економіка 71, 143, 174, 189-90, 195, 220,  
  222-23, 282 
 економіка праці 165 
 еміграція 1094 
 етнополітика 128 
 європ. інтегр. 134-35 
 живопис 981 
 законодавство 261, 281, 299, 302 
 Збройні сили 221, 1006 
 земел. реформи 302 
 землеробство 828-29, 832 
 зерн. госп-во 233, 828-29, 832 
 зовніш. політика 137 
 зовніш. торгівля 153, 233 
 інвестиції 141 
 інформ. безпека 70 
 іпотека 290 
 історія 127, 366, 990, 996, 1082, 1094,  
  1096-97, 1101-02, 1105-06 
 кормовиробництво 843 
 корпорації 174 
 краєзнавство 1073 
 кредитування 190 
 кримінологія 265, 273, 281-82, 287 
 культура 1078 
 лісівництво 812-13 
 луківництво 843, 845 
 метрологія 67 
 мистецтво 996 
 митна служба 252, 310 
 міжнар. екон. відносини 238 
 мікробіологія 862 
 мовознавство 1032 
 музика 997-98, 1000 
 навчання 369 
 насінництво 857 
 нац. меншини 114, 128 
 овочівництво 852, 854 
 олійножир. вир-во 903 
 освіта 324, 335, 352, 366, 369, 576 
 охорона здоров’я 588 
 охорона пам’яток 323 
 охорона природи 413 
 педагогіка 332, 340, 399 
 пенсійн. забезп. 327 
 податк. служба 10 

 політ. партії 137-38, 313 
 політика 120, 123, 126-27, 134-35, 319 
 право 245-46, 251-52, 256-58, 260, 267,  
  271, 273, 290, 292, 312 
 преса 70 
 прикордон. служба 93 
 прокуратура 272, 297 
 птахівництво 220 
 регіон. економіка 167-68, 311 
 релігія 80, 335, 981 
 рослинництво 826, 837, 844 
 самоврядування 179, 313 
 селекція 852 
 сіл. госп-во 223, 825 
 соц. захист 258 
 соціологія 113-14 
 страхування 182 
 судоустрій 283 
 телебачення 69 
 торгівля 228 
 фармакологія 314 
 фіз. культура 1006 
 філософія 71 
 фінанси 179, 187-88, 312 
 хлібопек. вир-во 895 
Українські Карпати 
 геологія 517 
 екологія 408 
УРСР 
 історія 1099 
Харківська обл. 
 географія 1074 
 міграція 1074 
Центральна Європа 
 міжнар. екон. відносини 237 
Центральне Полісся 
 лісівництво 809 
Черкаси 
 екологія 412 
Черкаська обл. 
 архітектура 988 
 дизайн 995 
 сіл. госп-во 817 
 ткацтво 995 
Чернігів 
 кераміка 993 
Чехія 
 держ. влада 255 
 історія 1090 
Чехословаччина 
 історія 1091 
Чорне море 
 гідробіологія 549
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