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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 доктора 
2323. Зайцева З. І. Інституціоналізація української науки наприкінці ХІХ — на 

початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Зайцева Зінаїда Іванівна ; НАН України, Ін-т історії Украї-
ни. — К., 2007. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (44 назви). — 100 пр. — [2007-5183 А] 

 УДК 001(477)"18/19" 

На ступінь кандидата 

2324. Назаркевич І. Б. Макроекономічне регулювання інноваційної діяльності 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Назаркевич Ігор Богданович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 
— [2007-4867 А] УДК 001.895:330.101.541](477) 

003 Системи письма і писемності. Неофіційний стиль 

На ступінь кандидата 
2325. Клименко Е. С. Музична крюкова рукописна книга ХІІ — початку ХХ ст. в 

Україні: історико-кодикологічний опис : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.08 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Клименко Еріка 
Станіславівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2007. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5149 А] УДК 003.349(477)"11/19" 

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

На ступінь кандидата 
2326. Адамів О. П. Моделі та інтелектуальні засоби адаптивного керування 

автономним мобільним роботом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Адамів Олег Петрович ; 
Одес. нац. політехн. ун-т, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4964 А] УДК 004.896 

2327. Димо О. Б. Підвищення ефективності управління проектами розробки 
програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та програмами" / Ди-
мо Олександр Борисович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Ми-
колаїв, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2007-4452 А] 

 УДК 004.4:005.8 
2328. Желіховський В. М. Правові засади електронної комерції в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Желіховський В’ячеслав Михайлович ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2007-5385 А] УДК 004.738.5:347.71](477) 

2329. Защолкін К. В. Моделі, методи та інструментальні засоби для автомати-
зованого проектування цифрових керуючих пристроїв з жорсткою логікою : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автомати-
зації проектув. робіт" / Защолкін Костянтин Вячеславович ; Одес. нац. політехн. ун-т. 
— Одеса, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4615 А] 

 УДК 004.312.4 
2330. Кобилін О. А. Методи та моделі адаптивної нормалізації в системах тех-

нічного зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Кобилін Олег Анатолійович ; Харків. 
нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2007-5152 А] УДК 004.932 

2331. Любченко Н. Ю. Метод побудови стратифікованої семантичної мережі 
для підтримки прийняття управлінських рішень у складних організаційних ієрар-
хічних системах критичного застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Любченко Наталія 
Юріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана 
Кожедуба]. — Х., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2007-5203 А] УДК 004.822+004.832.28 

2332. Мартинов С. О. Моделі та методи автоматизації проектування магніт-
них систем стеллараторного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Мартинов 
Сергій Олексійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Нац. наук. центр "Харків. 
фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2007-5405 А] УДК 004.925.8:621.039.6 

2333. Прохорець С. І. Моделі та методи проектування нейтронографічної 
установки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 
"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Прохорець Світлана Іванівна ; Харків. нац. 
ун-т радіоелектроніки, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2007. — 18 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2007-5415 А] УДК 004.94:539.1.074 

2334. Семенова Т. В. Алгебраїчний метод побудови та аналізу структурно-ло-
гічних моделей предметних областей інформаційних систем : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчис-
люв. методи" / Семенова Тетяна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4474 А] УДК 004.4’22 

2335. Шабадаш Д. В. Методи урахування невизначеності інформаційної грану-
ляції даних при моделюванні предметної області в системах штучного інтелекту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та 
засоби штуч. інтелекту" / Шабадаш Дарія Валеріївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 
2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2007-5093 А] УДК 004.8 

2336. Шиманські З. Адаптивні технології перетворення тривалості звуків по-
льської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 
"Інформ. технології" / Шиманські Здіслав ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2007. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5277 А] 

 УДК 004.934.5:811.162.1 
2337. Шляга О. В. Інформаційне забезпечення системи управління машинобу-

дівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шляга Ольга Володимирівна ; Приазов. держ. 
техн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Маріуполь, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 120 пр. — [2007-4718 А] УДК 004:621.01 

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація 

На ступінь доктора 
2338. Афанасьєв Є. В. Моделювання стратегії розвитку гірничорудних під-

приємств з урахуванням ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
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наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Афа-
насьєв Євген Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2007. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (43 назви). — 100 пр. — 
[2007-5483 A] УДК 005.41:622 

2339. Зянько В. В. Розвиток інноваційного підприємництва в транзитивній 
економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Зянько Віталій Володимирович ; Київ. нац.  
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 (53 назви). 
— 100 пр. — [2007-5389 А] УДК 005.342 

2340. Хамініч С. Ю. Методологія управління конкурентоспроможністю під-
приємств на засадах освітнього потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Хамініч Світлана 
Юріївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Дніпропетров. нац. ун-т]. — 
Донецьк, 2007. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (42 назви). — 100 пр. — 
[2007-5357 А] УДК 005.742:37 

На ступінь кандидата 

2341. Безсмертна О. В. Ефективність логістичної концепції постачання сиро-
вини на молокопереробних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Безсмертна Оксана 
Владиславівна ; М-во аграр. політики України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агро-
екол. ун-т", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Житомир, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2007-5168  А] УДК 005.932:637.1 

2342. Вознюк Л. В. Гуманістичні засади інноваційної діяльності загальноосвіт-
ніх навчальних закладів: управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Вознюк 
Лідія Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Кіровоград. держ. пед. 
ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Житомир, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2007-5527 А] УДК 005.342:373.1 

2343. Гаврилова Т. В. Активізація діяльності підприємств в умовах ринкових 
перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гаврилова Тетяна Василівна ; Нац. ун-т харч. 
технологій. — К., 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 120 пр. — 
[2007-5374 А] УДК 005.5 

2344. Євсєєва Г. В. Формування логістичної системи на підприємствах легкої 
промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Євсєєва Галина Володимирівна ; Київ. нац.  
ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18 
(10 назв). — 100 пр. — [2007-4657 А] УДК 005.932:67/68 

2345. Зубко Т. Л. Обґрунтування стратегічних рішень з розвитку підприємств 
в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зубко Тетяна Леонідівна ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну. — К., 2007. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 
150 пр. — [2007-4993 А] УДК 005.21 

2346. Кислицин В. О. Система управління якістю як основа стратегії конку-
рентоспроможності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кислицин Володимир Олек-
сандрович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Ми-
хайла Туган-Барановського]. — Маріуполь, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2007-5395 А] УДК 005.336.6 
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2347. Клішейко А. В. Реструктуризація промислового підприємства на основі 
реінжинірингових та організаційно-управлінських заходів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Клішейко 
Андрій Вікторович ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5396  А] УДК 005.591.4 

2348. Колесник Ю. В. Активізація інноваційної діяльності підприємств на 
основі використання інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Колесник Юлія 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Херсон. 
нац. техн. ун-т]. — Одеса,  2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— 100 пр. — [2007-5399 А] УДК 005.342 

2349. Кортельова Н. В. Економічний механізм управління проектами на прик-
ладі виробництва металоконструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кортельова Наталія Вікто-
рівна ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 
Туган-Барановського]. — Маріуполь, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2007-4669 А] УДК 005.8:(621:669) 

2350. Кужилєва О. В. Інноваційний потенціал торгової марки підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Кужилєва Оксана Володимирівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4622 А] УДК 005.591.6:005.336 

2351. Науменко С. В. Розвиток транскордонного співробітництва в системі за-
безпечення економічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Науменко Сергій Васильо-
вич ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2007. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16  
(14 назв). — 100 пр. — [2007-5024 А] УДК 005.934:339.9](477) 

2352. Паламарчук Ю. А. Формування стратегії економічного розвитку паса-
жирського терміналу аеропорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (економіка авіац. трансп.)" / Пала-
марчук Юлія Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2007-5409 А] УДК 005.21:656.71 

2353. Пластун О. Л. Розвиток системи фінансової безпеки суб'єктів підприєм-
ництва сфери матеріального виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пластун Олексій Лео-
нідович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — 
Суми, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2007-5545 А] 

 УДК 005.934:336 
2354. Сухонос М. К. Удосконалення управління проектами формування і роз-

витку систем енергозабезпечення міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Сухонос Марія Костян-
тинівна ; Придніпров. держ. акад. буд-ва і архіт., [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. 
— Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. 
— [2007-5054 А] УДК 005.8:621.311 

2355. Тишенко Д. О. Формування стратегії інноваційного розвитку коксохі-
мічних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Тишенко Дмитро Олександрович ; Н.-д. центр індуст-
ріал. пробл. розвитку НАН України, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2007. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4843 А] УДК 005.591.6 

2356. Щолокова Т. В. Формування логістичної системи металургійного підприємст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еконо-
міка та упр. п-вами (п-ва машинобуд. та металург. галузей)" / Щолокова Тетяна Ва-
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димівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-5439 А] УДК 005.935 

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 

На ступінь кандидата 
2357. Бодак О. П. Документальна історико-бібліографічна спадщина М. Ю. Брай-

чевського (1924—2001) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.08 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Бодак Ольга Петрівна ; НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4605 А] УДК 016+930.85](477)"1924/2001" 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь доктора 

2358. Новальська Т. В. Вивчення читача в українському бібліотекознавстві 
(друга половина ХІХ — початку ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.08 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." 
/ Новальська Тетяна Василівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадсь-
кого, [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв]. — К. : 2007. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 
(25 назв). — 100 пр. — [2007-4686 А] УДК 024(477)"17/20" 

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 
2359. Жадько В. О. Історична пам’ять у системі духовного світу особистості 

сучасного українського соціуму (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та фі-
лософія історії" / Жадько Віктор Олексійович ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 
освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.:  
с. 30—32 (20 назв). — 100 пр. — [2007-5182 А] УДК 130.12:316.61](477) 

2360. Журавльов В. І. Постфрідманівська парадигма космофізики: філософсь-
ко-світоглядний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Журавльов Володимир Ілліч ; НАН України, Ін-т 
філософії ім. Г. С. Сковороди. — К., 2007. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32. — 150 пр. 
— [2007-4659 А] УДК 113/119:524.8 

2361. Мінаков М. А. Досвід і філософія: еволюція поняття досвіду в західній 
філософії ХІХ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Мінаков Михайло Анатолійович ; Ін-т 
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 
2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (27 назв). — 100 пр. — [2007-4632 А] УДК 1(091) 

2362. Осетрова О. О. Феномен суїциду в історії західноєвропейської філосо-
фії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.05 "Істо-
рія філософії" / Осетрова Оксана Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпро-
петровськ, 2007. — 35 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (31 назва). — 100 пр. — [2007-5332 А] 

 УДК 128(4) 
2363. Троїцька Т. С. Українська філософська антропологія як теоретико-мето-

дологічна основа професійної підготовки педагога : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Троїцька Тамара Се-
рафимівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2007. — 32 с. — Біб-
ліогр.: с. 26—28 (24 назви). — 100 пр. — [2007-5260 А] УДК 140.8:378.13 
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На ступінь кандидата 

2364. Горячковська Г. М. Антропологічний вимір віртуальної реальності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філо-
соф. антропологія, філософія культури" / Горячковська Ганна Миколаївна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. ун-т радіоелектрон.]. — Х., 2007. — 14 с. 
— Бібліогр.: с. 10—11 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4892 А] УДК 130.2 

2365. Демчик О. І. Нумерологія піфагорійців та її інтерпретація в філософії Пла-
тона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 
"Історія філософії" / Демчик Олександр Ігорович ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпро-
петровськ, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5304 А] УДК 113/119 

2366. Карпенко М. В. Концепція духовної реальності П. О. Флоренського : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія 
філософії" / Карпенко Мирослава Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). 
— 100 пр. — [2007-5188 А] УДК 1(091) 

2367. Ліхацька Н. М. Війна та мир як феномени історичного процесу (соціаль-
но-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ліхацька Наталія Мико-
лаївна ; Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 2007. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2007-5404 А] УДК 141.7 

2368. Сєроштан С. І. Топологія маски: філософсько-антропологічний аналіз : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філо-
соф. антропологія, філософія культури" / Сєроштан Світлана Іванівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2007-5047 А] УДК 130.2:[111.821:316.663.5 

2369. Стебльов С. О. Діалог науки та релігії в контексті культурної трансфор-
мації публічної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Стебльов Сергій Олек-
сандрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 16 с. — Бібліогр.:  
с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5516 А] УДК 130.2 

2370. Фрадкіна Н. В. Просвітницька діяльність інтелігенції на Слобожанщині 
в кінці ХІХ — на початку ХХ століття як феномен культури : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Фрадкі-
на Наталя Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5356 А] УДК 130.123.4(477.54/.62)"18/19" 

2371. Чередніченко Г. О. Взаємообґрунтування моралі та права у філософії  
П. Д. Юркевича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.05 "Історія філософії" / Чередніченко Ганна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — 
[2007-4553 А] УДК 1(091) 

2372. Чистіліна Т. О. Ототожнення та розототожнення суб’єкта у вимірах со-
ціальної філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Чистіліна Тетяна Олександ-
рівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2007-4438 А] УДК 1:316.3 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 
2373. Волобуєва О. Ф. Психологічні засади розвитку іншомовних здібностей 

майбутнього військового професіонала : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" ; Ін-т психології ім. Г. С. Кос-
тюка Акад. пед. наук України, [Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Бог-
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дана Хмельницького]. — К., 2007. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34. — 100 пр. — 
[2007-4492 А] УДК 159.928:356.13 

2374. Сергєєнкова О. П. Психологічні основи формування професійної інди-
відуальності майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 
наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Сергєєнкова Оксана Павлівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих]. — Х., 2007. — 36 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 27—32 (52 назви). — 100 пр. — [2007-4833 А] УДК 159.9:378.147.111 

На ступінь кандидата 
2375. Бабенко К. А. Взаємозв’язок механізмів символізації змісту несвідомого 

(на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психоло-
гія" / Бабенко Катерина Анатоліївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 
[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2007-5444 А] УДК 159.964 

2376. Білова М. Е. Психологічні особливості осіб з різним рівнем стресостій-
кості (на прикладі працівників стресогенних професій) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психо-
логії" / Білова Маргарита Едуардівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсь-
кого, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4447 А] УДК 159.923+159.942(043.3) 

2377. Горяча Т. С. Особливості психічного здоров’я в осіб із "соматогенною 
фрустрацією" (на прикладі хворих на остеохондроз) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Горяча Тетяна Се-
менівна ; М-во охорони здоров’я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2007-4495 А] УДК 159.938.363.6 

2378. Євсюков О. П. Психологічне прогнозування професійної надійності фа-
хівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих 
умовах" / Євсюков Олександр Петрович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби Укра-
їни ім. Богдана Хмельницького, [Ун-т цивіл. захисту України]. — Хмельницький, 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4786 А] 

 УДК 159.94:614.8 
2379. Ільіна Ю. М. Трансформації ментальних моделей в осіб середнього віку 

у кризових життєвих ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ільіна Юнона Миколаївна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4506 А] УДК 159.95-053.85:316.485 

2380. Кобильнік Л. М. Психологічні особливості самоактуалізації особистості 
майбутніх психологів і педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кобильнік Лілія Миколаївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 120 пр. — [2007-4946 А] УДК 159.923.2 

2381. Крамченкова В. О. Порушення внутрішньосімейних відносин з розвит-
ком співзалежності при наркопатології в сім’ї і способи їх психокорекції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психоло-
гія" / Крамченкова Віра Олександрівна ; М-во охорони здоров’я України, Харків. 
мед. акад. післядиплом освіти. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2007-5160 А] УДК 159.9:618.89-008.441.3 

2382. Малєєва О. Л. Психологічні особливості схильності особистості до пе-
реживання почуття провини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
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наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Малєєва Олена Львівна ; 
Південоукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4418 А] УДК 159.942.52 

2383. Ольховецький С. М. Психологічні чинники та засоби подолання страхів 
у підлітковому та молодшому юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. психол. наук : спец. 19.0.07 "Пед. та вік. психологія" / Ольховецький Сер-
гій Миколайович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, [Уман. пед. ун-т 
ім. Павла Тичини]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2007-5031  А] УДК 159.922.7:616.89-008.441 

2384. Осадча Л. А. Формування психологічної готовності до управління керів-
ників аграрних формувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія ; екон. психологія" / Осадча Лариса 
Анатоліївна ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2007. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 300 пр. — [2007-4529 А] 

 УДК 159.922.27 
2385. Остафійчук Т. В. Розвиток педагогічної креативності викладачів-лінг-

вістів засобами психологічного тренінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Остафійчук Тетяна 
Василівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Акад. упр. МВС України]. 
— Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. 
— [2007-4816 А] УДК 159.9.072:371.134 

2386. Панфілов Ю. І. Психологічні основи забезпечення ефективності спіль-
ної діяльності операторів військ протиповітряної оборони : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.03 "Психологія праці, інж. психо-
логія" / Панфілов Юрій Іванович ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. ун-т Повітр. сил 
ім. Івана Кожедуба]. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 
— 100 пр. — [2007-5410 А] УДК 159.9:623.76 

2387. Романенко О. В. Особистість та професійна діяльність практичного пси-
холога ОВС. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 
"Юрид. психологія" / Романенко Оксана Володимирівна ; М-во внутр. справ, Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2007-4829 А] УДК 159.9:351.743 

2388. Савченко К. В. Розвиток вольових якостей молодших школярів як умова 
їх навчальної успішності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Савченко Катерина Віталіївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2007-5044 А] УДК 159.947:37.015.3 

2389. Самойленко І. В. Розвиток психологічної готовності старшокласників до 
оволодіння професією стоматолога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Самойленко Ірина Воло-
димирівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2007. 
— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5045 А] 

 УДК 159.922.73:37.035.4 
2390. Солодовніков В. Є. Психологічна діагностика професійної придатності 

військових водіїв до дій в особливих умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в особл. умовах" / Солодовніков Вла-
дислав Євгенович ; Нац. акад. оборони України. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4602 А] УДК 159.9:357.3 

2391. Терещенко Л. А. Психологічні особливості корекції невротичних пере-
живань першокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Терещенко Людмила Анатоліївна ; Ін-т пси-
хології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17. — 100 пр. — [2007-4544 А] УДК 159.922.73 
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2392. Чміль М. О. Формування психологічної готовності працівників органів 
внутрішніх справ до застосування табельної вогнепальної зброї : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Чміль 
Михайло Олексійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5272 А] УДК 159.9:34 

2393. Шевченко Р. П. Емоційно-особистісні особливості осіб з ішемічною 
хворобою серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.04 "Мед. психологія" / Шевченко Росіна Петрівна ; М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 
Х., 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5275 А] 

 УДК 159.923:616.12 

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

На ступінь кандидата 
2394. Андреєв О. О. Логіка і методологія науки в творчості В. І. Вернадсько-

го : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.09 "Фі-
лософія науки" / Андреєв Олег Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва]. — К., 2007. — 
17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5163 А] УДК 165 

2395. Беттельгейзе Д. Д. Феномен планетарної свідомості: філософсько-антро-
пологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Беттельгейзе Даанж 
Дмитрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 21 с. — Бібліогр.:  
с. 18—19. — 100 пр. — [2007-4927 А] УДК 165.12 

2396. Бродецький О. Є. Ірраціональне в теоретичному знанні: антропологічно-
ціннісні параметри та гуманітарно-методологічні потенції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Бродецький 
Олександр Євгенович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5171 А] УДК 165.61 

17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія 

На ступінь кандидата 
2397. Кривоконь О. Г. Чинники соціального формування особистості в умовах 

розбудови інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія 
та філософія історії" / Кривоконь Олександр Григорович ; Харків. ун-т Повітр. сил 
ім. Івана Кожедуба. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 
— [2007-4671 А] УДК 17.021.2:316.613.5 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я) 

2-1 Теорія та філософія релігії. Природа релігії. Феномен релігії. 
Релігієзнавство 

На ступінь кандидата 
2398. Войтюк І. В. Мотиваційна сфера й світоглядно-ціннісні орієнтири сільської 

молоді у релігійному вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Войтюк Ірина Віталіївна ; Ін-т філософії 
ім. Г. С. Сковороди НАН України, [ Нац. аграр. ун-т]. — К., 2007. — 22 с. — Біблі-
огр.: с. 18—19 (8 назв). — 130 пр. — [2007-4405 А] УДК 2-1:140.8 

2399. Стасюк Л. О. Трансформація феномена українського кальвінізму в сис-
темі міжкультурних взаємодій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-
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соф. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Стасюк Лариса Олександрівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — 
К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4758 А] УДК 2-1 

2-5 Поклоніння. Культ. Обряди та ритуали 

На ступінь кандидата 
2400. Хромець В. Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" 
/ Хромець Віталій Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-5431 А] УДК 2-587 

27 Християнство. Християнське віросповідання. 
Християнські церкви і деномінації 

На ступінь кандидата 

2401. Григорович Л. С. Помісна православна церква як чинник становлення та 
розвитку української нації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 21.03.01 "Гуманіт. і політ. безпека держави" / Григорович Лілія Степа-
нівна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
100 пр. — [2007-4851 А] УДК 271.2 

2402. Лось В. Е. Історія Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні 
кінця XVIII — першої половини ХІХ ст.: джерелознавчий аспект : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та 
спец. іст. дисципліни" / Лось Валентина Едуардівна ; Держ. ком. арх. України, Укр. 
НДІ арх. справи та документознав., [Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вер-
надського]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2007-5201 А] УДК 271.4-09(477.4)"17/18" 

2403. Поїздник І. І. Відносини між Греко-католицькою та Римо-католицькою 
церквами на українсько-польському порубіжжі (1939—1946 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Поїздник Інна Іванівна ; 
НАН України, Ін-т історії України. — К. : 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4692 А] УДК [271.4+272]-67(477+438)"1939/1946" 

28 Іслам 

На ступінь кандидата 
2404. Зуєв К. О. Іслам у Східній Україні: його сутність та історичні трансфор-

мації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 
"Релігієзнавство" / Зуєв Костянтин Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Донец. держ. ін-т штуч. інтелекту]. — К., 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 
(12 назв). — 100 пр. — [2007-4737 А] УДК 28(477.52/.6) 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

316 Соціологія 

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

На ступінь кандидата 
2405. Гугнін Е. А. Топологічні характеристики електорального поля України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 
галуз. соціології" / Гугнін Едуард Анатолійович ; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ.  
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та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). —  
100 пр. — [2007-4895 А] УДК 316.343:342.845 

2406. Люта Л. П. Інституціалізація спорту: динаміка структурних змін : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. струк-
тура та соц. відносини" / Люта Леся Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5594 А] 

 УДК 316.344.24:796.011.3 
2407. Михайлич О. В. Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електо-

ральних орієнтацій виборців сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Михайлич 
Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Н.-д. ін-т україно-
знав.]. — К., 2007. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2007-4631 А] 

 УДК 316.334(477) 
2408. Петренко-Лисак А. О. Соціальні детермінанти кібервіртуального прос-

тору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 
"Спец. та галуз. соціології" / Петренко-Лисак Алла Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — 
[2007-5337 А] УДК 316.4.066+004.358 

316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. 
Соціологія комунікації 
На ступінь кандидата 

2409. Гранадзер Г. Б. Політична реклама як засіб розвитку комунікативного 
дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Гранадзер Ганна Борисівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — 
[2007-5137 А] УДК 316.774:659.1 

2410. Зубченко О. С. Електоральна культура як об’єкт соціологічного дослід-
ження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 
"Спец. та галуз. соціології" / Зубченко Олександр Сергійович ; Гуманіт. ун-т "Запо-
різ. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2007-4412 А] УДК 316.722 

2411. Кролевець О. М. Еволюція відображення зв’язку групових життєвих 
стилів та соціальної структури в соціологічних концепціях : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" 
/ Кролевець Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2007. — 14 с. — Бібліогр.: с. 12 (4 назви). — 100 пр. — [2007-4621 А] УДК 316.728 

32 Політика. Політологія 
На ступінь кандидата 

2412. Ковалевський В. О. Інформаційні інтеракції у політико-владному полі 
великого міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Ковалевський Владислав Олегович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2007. — 16 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4801 А] УДК 32.019.5 

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

2413. Довгий С. В. Особливості інституалізації політичної влади в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" 
/ Довгий Сергій Вікторович ; Одес. нац. юрид. акад., [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — Одеса, 
2007. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4613 А] УДК 321+329](477) 
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2414. Землюк В. П. Політична ідентичність в Україні в період кризи "розвину-
того соціалізму" і здобуття державної незалежності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Землюк Василь 
Петрович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2007. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — [2007-5184 А] УДК 321.74(477) 

2415. Колюх В. В. Інституціональні чинники політичної стабільності в демо-
кратичному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Колюх Валерій Вікторович ; Київ. нац.  
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.,  2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). 
— 100 пр. — [2007-5006 А] УДК 321.015 

2416. Косілова О. І. Політичні функції громадянського суспільства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія 
політ. науки" / Косілова Ольга Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5533 А] УДК 321.6/.8:316.3 

2417. Пазиніч Ю. М. Особливості трансформації політичної системи України 
в епоху Гетьманщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Пазиніч Юлія Миколаївна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. 
— [2007-4869 А] УДК 321(477)(091) 

322 Відносини між державою та церквою 

На ступінь кандидата 

2418. Лич Г. В. Організаційно-економічний механізм формування і ефектив-
ного використання людського капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лич Галина Во-
лодимирівна ; Н.-д. екон. ін-т. — К., 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2007-4626 А] УДК 322.9 

2419. Луковенко І. Г. Радянська держава і Російська православна церква: істо-
ричний досвід відносин на матеріалах Донецької області (1943—1964 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" 
/ Луковенко Ілля Геннадійович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 
[Донец. держ. ін-т штуч. інтелекту]. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.:  
с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5326 А] УДК 322(477.62)"1943/1964" 

323 Внутрішня політика. Національні питання. 
Національні та етнічні меншини 

На ступінь кандидата 

2420. Марчак О. М. Демократичний транзит у посткомуністичних країнах: тео-
ретико-методологічні й прикладні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Марчак Оксана Михай-
лівна ; Одес. нац. юрид. акад., [Одес. держ. екон. ун-т]. — Одеса, 2007. — 17 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4589 А] УДК 323.2 

2421. Тітаренко А. В. Політична лояльність як детермінанта забезпечення по-
літичного порядку та стабільності держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Тітаренко Анатолій Ва-
лерійович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). 
— 100 пр. — [2007-4710 А] УДК 323.2 
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323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

2422. Зеленько Г. І. Інституціоналізація громадянського суспільства у пост-
соціалістичних країнах : (на прикладі країн Вишеградської групи та України) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та 
процеси" / Зеленько Галина Іванівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. 
ім. І. Ф. Кураса. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (27 назв). — 100 пр. — 
[2007-5307 А] УДК 323.2(4+477) 

На ступінь кандидата 

2423. Богатирець В. В. Канадська багатокультурність: політичний досвід і 
суспільна практика (національний і глобальний виміри) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та 
глобал. розвитку" / Богатирець Валентина Вікторівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2007-5564 А] УДК 323.1(71) 

2424. Наумов А. С. Інститут глави держави як чинник внутрішньополітичних 
трансформацій у Росії: перше президентство Володимира Путіна : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" 
/ Наумов Андрій Сергійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Рівнен. 
держ. гуманіт. ун-т]. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2007-4684 А] УДК 323:342.511](470+571)"2000/2004" 

323(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 
2425. Бабюх В. А. Політична цензура в Україні в 1920—1930-х рр. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ба-
бюх Віталій Антонович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2007. — 23 с. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв) та підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4645 А] 

 УДК 323:351.751.5](477)"192/193" 
2426. Клячин А. К. Політична комунікація як чинник трансформації політич-

них цінностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Клячин Андрій Костянтинович ; Дніпропетров. нац. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2007-4860 А] 

 УДК 323.2(477) 
2427. Шипка Н. П. Угорська національна меншина в Україні як суб’єкт полі-

тики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "По-
літ. ін-ти та процеси" / Шипка Наталія Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Ін-т гуманіт. та соц. наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка"]. — Львів, 2007. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5105  А] УДК 323.15(47741) 

324 Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі кампанії 

На ступінь кандидата 
2428. Кучма Л. О. Нормативні межі маніпулювання електоратом у виборчому проце-

сі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти 
та процеси" / Кучма Леся Олексіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5537 А] УДК 324:342.727](477) 
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327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. 
Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

2429. Кирик В. Л. Геополітична експансія як державотворчий макропроцес : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ.  
ін-ти та процеси" / Кирик Вячеслав Леонідович ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького, [Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. — К., 2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4902 А] УДК 327.2 

2430. Козлов В. А. Дипломатія Святого Престолу у сучасній системі міжнарод-
них відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Козлов Віктор Анатолійо-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2007. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (3 назви). — 100 пр. — [2007-5532 А] УДК 327:341.215.11 

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 
2431. Гуцуляк І. Р. Центральна та Східна Європа у зовнішній політиці Респуб-

ліки Польща : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Гуцуляк Ігор Романович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19. — 
100 пр. — [2007-4937 А] УДК 327(438):[(4-11)+(4-191.2) 

2432. Рукомеда Р. М. Неоєвразійство в сучасній політиці Росії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. 
науки" / Рукомеда Роман Миколайович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. до-
слідж. ім. І. Ф. Кураса, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2007. — 15 с. — 
Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4832 А] УДК 327(470+571) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 
2433. Шпак Д. Р. Регіональні пріоритети євроінтеграційної політики України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. 
пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Шпак Денис Ростиславович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19  
(7 назв). — 100 пр. — [2007-5112 А] УДК 327.39:061.1ЄС](477) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь доктора 
2434. Ганжуров Ю. С. Парламент України в політичній комунікації: політоло-

гічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Ганжуров Юрій Семенович ; НАН України, Ін-т 
політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 29—30 
(31 назва). — 100 пр. — [2007-5528 А] УДК 328.1:316.774](477) 

На ступінь кандидата 
2435. Ліпковська-Надєїна Н. А. Теорія поліархії Р. Даля: концептуальні заса-

ди та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Ліпковська-Надєїна Наталія Анатоліївна ; 
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Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). 
— 100 пр. — [2007-5591 А] УДК 328.182 

329 Політичні партії та рухи 

На ступінь кандидата 
2436. Вінничук Н. Ю. Політична опозиція як інститут сучасної демократії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та 
процеси" / Вінничук Наталія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 
17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5295 А] УДК 329.052 

2437. Грицанюк В. В. Середній клас як соціальна основа формування політики 
центризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Грицанюк Віта Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4893 А] 

 УДК 329.055.3:316.343.65 

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

На ступінь кандидата 
2438. Дешко Т. В. Взаємозалежність між виборчою системою та партійною 

структуризацією суспільства (на прикладі посткомуністичних країн та України) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та 
процеси" / Дешко Тетяна Валеріївна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. 
ім. І. Ф. Кураса, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2007. — 15 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5458 А] УДК 329((47+57)+477) 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 
2439. Малиновський Р. І. Суспільно-політична діяльність Комуністичної пар-

тії України (1993—2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Малиновський Руслан Ігорович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5018 А] УДК 329.14(477)"1993/2004" 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економічні науки в цілому. Політична економія 

На ступінь доктора 
2440. Жиляєв І. Б. Регіональні трансформаційні соціально-економічні системи 

в умовах платіжної кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Жиляєв Ігор Борисович ; Хар-
ків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2007. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 25—30 
(64 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4504 А] УДК 330.342:338.24.021 

2441. Камінський А. Б. Економіко-математичне моделювання фінансових ри-
зиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Камінський Андрій Борисович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 27—31. — 100 пр. — [2007-4663 А] УДК 330.131.7:519.86 

2442. Садова У. Я. Формування соціальної політики та механізм її реалізації в 
регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-
мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Садова Уляна Ярославівна ; 
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НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2007. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 32—38 (60 назв). — 100 пр. — [2007-4536 А] УДК 330.342.146:332.1 

На ступінь кандидата 

2443. Бідник Н. Б. Математичні методи оптимізації конкурентоспроможного 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 
"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Бідник Наталія Богданів-
на ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2007-4765 А] УДК 330.4:658.8:339.137.2 

2444. Бобко В. В. Закономірності розвитку інформаційного ринку в сучасних 
умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Бобко Вікторія Володимирівна ; Київ. нац.  
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2007-4726 А] УДК 330.123.6:303.725.3 

2445. Борщ Л. В. Економічні засади та інноваційні технології формування й 
використання лідерського потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Борщ Любов Васи-
лівна ; Н.-д. екон. ін-т. — К., 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 
— 100 пр. — [2007-5290 А] УДК 330.341.1 

2446. Бояринова К. О. Механізм організаційно-інфраструктурного забезпечен-
ня інноваційного підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бояринова Катерина Олек-
сандрівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", [Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2007. — 20 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2007-5568 А] УДК 330.341.1 

2447. Волкодав В. В. Залучення західноєвропейських інвестицій в Україну за 
досвідом країн з перехідною економікою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Волкодав Володимир Вікто-
рович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4728 А] УДК 330.322 

2448. Горбачова Ю. І. Управління інвестиційним процесом на регіональному 
рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил і регіон. економіка" / Горбачова Юлія Іванівна ; Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. 
— [2007-4573 А] УДК 330.322:332.1](477) 

2449. Гугля О. С. Моделювання процесів управління підприємством в умовах 
циклічних змін ринкового середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еконо-
міці" / Гугля Ольга Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-5300 А] УДК 330.4 

2450. Дугієнко Н. О. Амортизаційна політика та основні напрямки підвищення 
її ефективності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Дугієнко Наталя Олександрівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4990  А] УДК 330.34.014.2(477) 

2451. Зосько С. В. Стимулювання інноваційного розвитку підприємств харчо-
вої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Зосько Світлана Валеріївна ; НАН України, Ін-т 
пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2007-4454 А] УДК 330.341.1:664 

2452. Керейко К. С. Інституційна трансформація банківської системи в умовах 
переходу до ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Керейко Кирило Сер-
гійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5492 A] УДК 330.341.2 

2453. Кірсанова Є. В. Удосконалення критеріальної та оціночної бази комп-
лексного еколого-економічного обліку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-
довища" / Кірсанова Євгенія Владиславівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2007. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4666 А] УДК 330.526.3:502.171 

2454. Курочкіна І. Г. Оцінка вартості бізнесу суб’єктів господарювання : (на 
прикладі металургійних та коксохімічних підприємств) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Куроч-
кіна Ірина Геннадіївна ; Н.-д. центр індустр. пробл. розвитку НАН України, [Харків. 
нац. екон. ун-т]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2007-5011 А] УДК 330.133:669 

2455. Мицюк С. В. Конкурентоспроможність вітчизняної продукції: проблеми 
та перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Мицюк Світлана Василівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2007-5499 A] УДК 330.101.8 

2456. Мішина І. Г. Економічна безпека в умовах ринкових трансформацій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія 
та історія екон. думки" / Мішина Ірина Георгіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. —  
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2007-5330  А] УДК 330.342:338.2 

2457. Остропольська Є. В. Розвиток інноваційних систем у сфері малого біз-
несу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Остропольська Євгенія Василівна ; Європ. ун-т. — К., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2007-5216 А] УДК 330.341.1 

2458. Петрушенко М. М. Економічне обґрунтування мотиваційного інстру-
ментарію екологоорієнтованого управління підприємством : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування 
та охорони навколиш. середовища" / Петрушенко Микола Миколайович ; Сум. держ. 
ун-т. — Суми, 2007. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — 
[2007-4920 А] УДК 330.15:502/504 

2459. Пономарьов О. В. Оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспорт-
них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (економіка авіац. трансп.)" / Пономарьов Олек-
сандр Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5414 А] УДК 330.322.5:656.71 

2460. Ручкіна В. М. Система страхування в країнах перехідної економіки: 
структура, механізм функціонування, тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Ручкіна 
Валентина Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5417 А] УДК 330.101:368.02 

2461. Синенко О. І. Механізм підвищення інвестиційної привабливості під-
приємств на основі ведення реєстрів (на прикладі легкої промисловості) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Си-
ненко Олександр Іванович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5049 А] УДК 330.322:67/68 

2462. Слободяник Н. П. Відтворення акціонерного капіталу в трансформацій-
ній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
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"Екон. теорія та історія екон. думки" / Слободяник Наталія Петрівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 18 с. — Біблі-
огр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2007-5514 А] УДК 330.32:334.722.8 

2463. Ступень Н. М. Формування інвестиційних чинників раціонального 
землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Сту-
пень Назар Михайлович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2007-4542 А] 

 УДК 330.322:502.13 
2464. Чайка В. В. Вимірювання ефективності інноваційної діяльності підприємства : 

(на прикладі чорної металургії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чайка Віталій Васильович ; НАН 
України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5076 А] УДК 330.341.1:669.1 

2465. Чистілін Д. К. Самоорганізація як інституціональний механізм розвитку 
соціально-економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Чистілін Дмитро Кос-
тянтинович ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", [Нац. 
металург. акад. України]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2007-5090 А] УДК 330.1 

2466. Шевченко І. В. Соціально-економічні проблеми формування та реаліза-
ції політики екологічної безпеки : (на прикладі потенційно-небезпечних підприємств 
Одеської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Шев-
ченко Ірина Вікторівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 
2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2007-5101 А] 

 УДК 330.15:502.1](477.74) 
2467. Шульган Ю. Б. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного 

розвитку промислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шульган Юрій Богда-
нович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4643 А] УДК 330.341:338.45 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. 
Працевлаштування 
На ступінь доктора 

2468. Бараник З. П. Статистичне оцінювання ринку праці України (методоло-
гія та практика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.10 
"Статистика" / Бараник Зоя Павлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—29 (64 назви). — 
100 пр. — [2007-5127  А] УДК 331.21:331.5](477) 

2469. Лутай Л. А. Механізм формування та регулювання дисциплінарних від-
носин у сфері праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Лутай Лариса 
Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 27—33 (55 назв). — 100 пр. — [2007-4627 А] УДК 331.108 

На ступінь кандидата 
2470. Аветисян В. Г. Покращення умов праці рятувальників за рахунок ви-

користання пневмогумових підіймачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Аветисян Вадим Георгійович ; Харків. 
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нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2007-5362 А] УДК 331.48:614.847 

2471. Бондаренко О. М. Вдосконалення ринкового механізму оплати праці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, 
економіка праці, соц. економіка і політика" / Бондаренко Ольга Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т демографії та соц. дослідж., [Ін-т економіки НАН України]. — К., 2007. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4890 А] УДК 331.2 

2472. Вонберг Т. В. Ефективність реалізації активних програм сприяння зайня-
тості населення: методологія і практика оцінювання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економі-
ка і політика" / Вонберг Тетяна Вікторівна ; 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. — [2007-4773 А] УДК 331.5 

2473. Гольда А. В. Мотиваційний механізм підвищення ефективності викорис-
тання трудового потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гольда Анатолій Володими-
рович ; Н.-д. екон. ін-т. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2007-5378 А] УДК 331.52 

2474. Євдокімова В. П. Обґрунтування і розробка способу визначення ефек-
тивності захисної дії випереджаючої надробки викидонебезпечних пластів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" 
/ Євдокімова Віра Петрівна ; М-во вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ з без-
пеки робіт у гірн. пром-сті. — Макіївка, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2007-5489  A] УДК 331.45:622.031 

2475. Житник Т. П. Управління використанням трудових ресурсів в сільсько-
господарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Житник Тетяна Петрівна ; Півд. 
філ. "Крим. агротехнол. ун-т" Нац. аграр. ун-ту, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — 
Сімферополь, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — 
[2007-5580 А] УДК 331.522.4:631.11 

2476. Кравчук О. І. Трудомісткість послуг з працевлаштування: методологія 
визначення та практика використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" 
/ Кравчук Оксана Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2007-4806 А] УДК 331.53 

2477. Пелех О. Б. Міжнародна трудова міграція (порівняльний аналіз Чеської 
Республіки та України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пелех Оксана Богданівна ; 
НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2007. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4820  А] УДК 331.556.4 

2478. Смірнов О. О. Підвищення конкурентоспроможності персоналу промис-
лових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Смірнов Олексій 
Олексійович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., [Кіровоград. нац. техн. 
ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-5052 А] 

 УДК 331.101.38 
2479. Стежко Н. В. Безпека людського розвитку в Україні та шляхи підвищен-

ня її рівня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Стежко Надія Володими-



   

 24 

рівна ; Донец. нац. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2007-4875 А] УДК 331.101.262:330.342.146](477) 

2480. Терехов І. О. Державне регулювання зайнятості в Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Терехов Ігор Олександрович ; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". 
— Запоріжжя, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4430  А] 

 УДК 331.526.2.024.5(477) 
2481. Філатова Т. В. Регулювання якості підготовки кваліфікованих кадрів для 

промислового регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Філатова 
Тетяна Валентинівна ; Донец. нац. ун-т, [Донец. ун-т економіки та права]. — До-
нецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2007-5084 А] 

 УДК 331.108.45:332.122.6 
2482. Чернушкіна О. О. Мотивація у механізмі підвищення продуктивності ви-

робництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Чернушкіна Оксана Олек-
сандрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-5080 А] 

 УДК 331.101.3 

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

На ступінь доктора 
2483. Кравців В. С. Регіональна екологічна політика в умовах становлення 

ринкової економіки в Україні (теорія, методи, практика) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Екон. природокористування та охоро-
ни навколиш. середовища" / Кравців Василь Степанович ; НАН України, Рада по 
вивч. продуктив. сил України, [Ін-т регіон. дослідж.]. — К., 2007. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 29—37. — 100 пр. — [2007-4743 А] УДК 332.142.6.021:330.3(477) 

На ступінь кандидата 
2484. Газуда М. В. Регіональні особливості розвитку агропромислового комп-

лексу в умовах ринкових трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Газуда Ми-
хайло Васильович ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4850 А] УДК 332.122:338.432](477.87) 

2485. Гунько Л. А. Еколого-ландшафтне землевпорядкування сільськогоспо-
дарських підприємств в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони нав-
колиш. середовища" / Гунько Людмила Анатоліївна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5453 А] УДК 332.33:631 

2486. Гурова В. О. Інтеграція країн у міжнародні регіональні структури : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. 
екон. відносини" / Гурова Вікторія Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4983 А] 

 УДК 332.135:339.924](477) 
2487. Дармограй В. І. Методологія стратегічного планування комплексного 

соціально-економічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продуктив. сил і регіон. економіка" / Дармограй Воло-
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димир Іванович ; НАН України, Рада по вивченню продуктив. сил України. — К., 2007. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2007-5302 А] УДК 332.145 

2488. Дорош Й. М. Еколого-економічні основи формування інституту обме-
жень та обтяжень при використанні земель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навко-
лиш. середовища" / Дорош Йосип Мирославович ; НАН України, Рада по вивч. про-
дуктив. сил України, [Нац. аграр. ун-т]. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 120 пр. — [2007-4782 А] УДК 332.3 

2489. Жук О. П. Еколого-економічні засади використання і охорони земельних 
ресурсів у новостворених агроформуваннях ринкового типу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охо-
рони навколиш. середовища" / Жук Олексій Павлович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5459 А] УДК 332.33:631 

2490. Кравцова Т. Г. Трансформація розселення населення регіону: тенденції 
та перспективи розвитку : (на прикладі Полтавської області) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. 
економіка" / Кравцова Тетяна Григорівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. 
сил України. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. 
— [2007-5195 А] УДК 332.12(477.53) 

2491. Ліповська-Маковецька Н. І. Організаційно-економічні механізми фор-
мування та становлення регіонального ринку комерційної нерухомості : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і ре-
гіон. економіка" / Ліповська-Маковецька Наталія Іванівна ; НАН України, Ін-т ре-
гіон. дослідж., [Луц. держ. техн. ун-т]. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4908 А] УДК 332.14:332.7 

2492. Макаренко Л. М. Забезпечення регіонального розвитку в системі між-
бюджетних відносин України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Макаренко Леся 
Миколаївна ; НАН України, Рада по вивченню продуктив. сил України. — К., 2007. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5327 А] 

 УДК 332.142.2(477) 
2493. Мишко О. А. Підвищення ефективності управління корпоративною 

власністю в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Мишко Ольга Анатоліївна ; 
НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Луц. держ. техн. ун-т]. — Львів, 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2007-4914  А] УДК 332.012.324 

2494. Павлиш Е. В. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспро-
можності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Павлиш Едуард Володими-
рович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — 
Донецьк, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2007-4954 А] УДК 332.146.2(477.62) 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

2495. Арутюнян Р. Р. Розвиток інтеграційних процесів в діяльності банків та 
страхових компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Арутюнян Рузана Разміковна ; Одес. держ. екон. 
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ун-т. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2007-5165 А] УДК 334.012.82:336.7 

2496. Балаш Л. Я. Шляхи розвитку особистих селянських господарств : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами (сіл. госп-во, мисливство та ліс. госп-во" / Балаш Лілія Ярославівна ; Львів. 
держ. аграр. ун-т. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2007-4487 А] УДК 334.72 

2497. Колісник Г. М. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Колісник Галина Миколаївна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2007-4741 А] УДК 334.012.64:338.246.027(477) 

2498. Петрова Н. В. Формування оборотних коштів промислових підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 07.00.01 "Економіка 
та упр. п-вами" (за видами екон. діяльн.) / Петрова Наталія Василівна ; Одес. держ. 
екон. ун-т. — Одеса, 2007. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — 
[2007-5412 А] УДК 334.716:330.142.26 

2499. Пожар А. А. Економічні та організаційні особливості розвитку кредитної 
кооперації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Пожар Артем Анато-
лійович ; Полтав. ун-т спожив. кооперації України. — Полтава, 2007. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4754 А] УДК 334.732.2(477) 

2500. Сенишин О. С. Організаційно-економічне забезпечення процесу ділово-
го планування у корпоративному секторі України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сенишин 
Оксана Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви). — 100 пр. — [2007-4757 А] УДК 334.722.8:005.51](477) 

2501. Тимченко Ю. В. Кооперативні організації в господарській системі Ук-
раїни в період НЕПу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Тимченко Юлія Вікторівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5057  А] УДК 334(477)"192" 

2502. Хомин О. В. Інтелектуальне підприємство як форма становлення еконо-
міки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Хомин Олег Володимирович ; Харків. нац.  
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2007-5070 А] УДК 334.7:005.336.4 

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит 

На ступінь доктора 
2503. Власюк В. Є. Важелі управлінських впливів у проведенні фінансово-кре-

дитної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Власюк Валерій Євгенович ; До-
нец. нац. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В. І. Лазаряна]. — 
Донецьк, 2007. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2007-5570 А] 

 УДК 336.77(477) 
2504. Мельник В. М. Домінанти податків і оподаткування та забезпечення пов-

ноти їх дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Мельник Віктор Миколайович ; Держ. установа "Ін-т 
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економіки та прогнозування НАН України". — К., 2007. — 31 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 24—27. — 130 пр. — [2007-4521 А] УДК 336.22 

2505. Павлюк К. В. Бюджет в умовах трансформації економіки України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Павлюк Клавдія Василівна ; Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. — 
К., 2007. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (45 назв). — 150 пр. — [2007-4817 А] 

 УДК 336.145.1 

На ступінь кандидата 

2506. Бабенко В. Г. Страхування фінансових ризиків як механізм надання га-
рантій суб’єктам підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси, кредит" / Бабенко Вікторія Ген-
надіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банків. справи Нац. банку України", [Таврійс. 
держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Суми, 2007. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5125 А] УДК 336.77 

2507. Баторшина А. Ф. Формування моделі ринку цінних паперів в трансфор-
маційних економіках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Баторшина Аділя Фатехів-
на ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4968 А] 

 УДК 336.761:339.72 
2508. Баула О. В. Формування інститутів ринку цінних паперів України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія 
та історія екон. думки" / Баула Олена Вікторівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Луц. держ. техн. ун-т]. — Львів, 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(19 назв). — 100 пр. — [2007-5128 А] УДК 336.761(477) 

2509. Берегуля А. Я. Заощадження населення в умовах економічного зростання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Берегуля Андрій Ярославович ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2007. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5169 А] УДК 336.717.3 

2510. Бондаренко В. В. Управління формуванням власного капіталу банку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі-
нанси і кредит" / Бондаренко Віталій Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14—15. — 100 пр. — [2007-5566 А] УДК 336.763.264 

2511. Землячов С. В. Ресурсна база комерційних банків та особливості її фор-
мування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Землячов Сергій Вікторович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2007-5582 А] УДК 336.71(477) 

2512. Зінько Н. Я. Удосконалення банківського та небанківського фінансуван-
ня інноваційної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Зінько Назарій Ярославович ; 
НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Ун-т банк. справи Нац. банку України]. — 
Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2007-4411 А] 

 УДК 336.7:001.895](477) 
2513. Коваль С. Л. Власний капітал у системі фінансових ресурсів банку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кре-
дит" / Коваль Світлана Любомирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2007. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 150 пр. — [2007-5153 А] УДК 336.71 
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2514. Кривоног О. Л. Фінансове забезпечення господарської діяльності суб’єктів 
малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кривоног Олексій Леонідович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4745 А] УДК 336:334.012.64 

2515. Малиняк Б. С. Інвестиційна складова державного та місцевих бюджетів 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Малиняк Богдан Степанович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. 
— Тернопіль, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 150 пр. — 
[2007-5205 А] УДК 336.531.2:336.14](477) 

2516. Малік Є. О. Система фінансування охорони здоров’я: конкурентні та со-
ціальні критерії розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Малік Євгенія Олександрівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2007-4588 А] УДК 336.57:364-787.9 

2517. Малютін О. К. Портфельне інвестування в умовах розвитку фінансового 
ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Малютін Олександр Костянтинович ; Н.-д. фін. 
ін-т при М-ві фінансів України, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4749 А] УДК 336.767 

2518. Нідзельська І. А. Ефективність використання короткострокових креди-
тів аграрними підприємствами та шляхи її підвищення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Нідзельська 
Ірина Андріївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — 
К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4468 А] 

 УДК 336.77.067.21:631.1 
2519. Островерха Р. Е. Податкове регулювання ринку страхових послуг в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Островерха Рита Едуардівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби 
України. — Ірпінь, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2007-4953 А] УДК 336.228:364.3 

2520. Пастернак А. Л. Методика аналізу кредитоспроможності банків-кон-
трагентів на ринку міжбанківського кредитування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Пастернак 
Андрій Любомирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-
мана". — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2007-5506 А] УДК 336.77:657.6 

2521. Петросянц К. В. Управління податковими платежами малого підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Петросянц Карине Вартанівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2007. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4871 А] 

 УДК 336.225:334.012.64 
2522. Семерак О. Ф. Моделювання впливу податків на підприємництво : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, 
моделі та інформ. технології в економіці" / Семерак Ольга Федорівна ; Львів. нац.  
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2007-5235 А] УДК 336.22:334.722 

2523. Стеценко Б. С. Акціонерні товариства на ринку капіталів України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Стеценко Богдан Станіславович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
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ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). 
— 100 пр. — [2007-4480 А] УДК 336.761:658.114.3](477) 

2524. Тарангул В. Д. Правове регулювання міжбюджетних відносин в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і 
процес ; фін. право ; інформ. право" / Тарангул Віталій Дмитрович ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 2007. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5350 А] УДК 336.14:34 

2525. Татарин Н. Б. Регулювання розвитку фондового ринку в Україні : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Татарин Наталія Богданівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Львів. 
держ. фін. акад.]. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2007-4707 А] УДК 336.76(477) 

2526. Уваров К. В. Управління валютним ризиком в банках України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Уваров Костянтин Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4546 А] УДК 336.74(477) 

2527. Шірінян Л. В. Фінансова стійкість страхових компаній та шляхи її забез-
печення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Шірінян Лада Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — 
[2007-5107 А] УДК 336:368.03 

2528. Яроцька Т. Р. Шляхи вдосконалення системи оподаткування доходів фі-
зичних осіб в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Яроцька Тетяна Ростиславівна ; Нац. ун-т 
держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2007. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16. 
— 100 пр. — [2007-5121 А] УДК 336.226.11(477) 

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

Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 
2529. Васильчак С. В. Розвиток виробництва молока та ринку молочних про-

дуктів в Карпатському регіоні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Васильчак Світлана 
Василівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук, [Львів. 
нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького М-ва аграр. політики 
України]. — К., 2007. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (54 назви) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2007-4569 А] УДК 338.439.5:637.1 

2530. Савченко В. Ф. Методологічні засади розроблення програм соціально-
економічного розвитку на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Савченко 
Володимир Федорович ; Н.-д. екон. ін-т. — К., 2007. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 33—37 (54 назви). — 100 пр. — [2007-5601 А] УДК 338.2 

На ступінь кандидата 
2531. Балко С. В. Формування ефективного механізму функціонування систе-

ми оподаткування сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Балко 
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Сергій Вячеславович ; Нац. аграр. ун-т, Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т". — Сім-
ферополь, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2007-5284 А] УДК 338.436:336.221 

2532. Баришнікова В. В. Основи організаційно-економічного механізму управ-
ління стійкістю розвитку судноплавних компаній : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Баришнікова 
Віра Вячеславівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. 
нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. 
— [2007-4444  А] УДК 338.47:656.611.2 

2533. Безус П. І. Моделювання процесу економічного розвитку виробничого 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технологіі в економіці" / Безус Павло Івано-
вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4725 А] УДК 338.242 

2534. Бєлозерцев Р. В. Формування стратегії розвитку вуглевидобувних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Бєлозерцев Роман Валерійович ; НАН України, Ін-т еко-
номіки пром-сті, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2007-5287  А] УДК 338.24:622.3 

2535. Болдуєва О. В. Оцінка ефективності використання трудових ресурсів на 
підприємствах агротехнічного сервісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Болдуєва Оксана Валеріїв-
на ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 120 пр. — [2007-5289 А] УДК 338.436 

2536. Волкова І. М. Формування експортного потенціалу молокопродуктового 
підкомплексу АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (економіка сіл. госп-ва і АПК)" / Волкова Інна 
Михайлівна ; М-во аграр. політики України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. 
ун-т". — Житомир, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2007-4727 А] УДК 338.439:637.14]:339.564 

2537. Вольвак С. О. Розвиток підприємств молокопродуктового підкомплек-
су : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Вольвак Світлана Олександрівна ; Луган. нац. аграр. ун-т. — 
Луганськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2007-5572 А] УДК 338.439:637.1 

2538. Гура О. Л. Прогнозування у системі планування розвитку промислового 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Гура Ольга Леонідів-
на ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2007-5454  А] УДК 338.27:637.5 

2539. Дідовець І. В. Підвищення ефективності управління об’єктами нерухо-
мості територіальної громади міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продуктив. сил. і регіон. економіка" / Дідовець 
Ірина Володимирівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Запоріз. держ. інж. 
акад.]. — Донецьк, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — 100 пр. 
— [2007-4989 А] УДК 338.24 

2540. Дячек В. І. Економічні механізми забезпечення сільськогосподарських під-
приємств технічними засобами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дячек Вячеслав Іванович ; Дніпро-
петров. держ. аграр. ун-т, [ННЦ "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук"]. — Дніпро-
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петровськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2007-4940 А] УДК 338.436:631.3 

2541. Єпішкіна О. В. Вдосконалення економічних механізмів експортної орієн-
тації використання ресурсного потенціалу агромислових підприємств : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Єпішкіна Оксана Володимирівна ; Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т" Нац. 
аграр. ун-ту. — Сімферополь, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2007-5145 А] УДК 338.43:339.564 

2542. Іванова Н. В. Особливості формування та використання сукупного 
транспортного потенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Іванова На-
талія Володимирівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 
2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — 
[2007-5531 А] УДК 338.47:332.1 

2543. Клименко О. В. Розвиток ринку технічного обслуговування сільсько-
господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Клименко Олексій Вікторович ; 
Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Таврійс. держ. агротехн. акад. М-ва аграр. політики 
України]. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл, табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
120 пр. — [2 007-4944 А] УДК 338.436:631.173 

2544. Когут У. І. Урахування дегресивних і прогресивних витрат в економіч-
ному оцінюванні діяльності машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ко-
гут Уляна Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2007-5154 А] УДК 338.512:621 

2545. Корнєва Н. О. Організаційно-економічний механізм функціонування 
тваринницьких продуктових підкомплексів у регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Корнє-
ва Наталя Олександрівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-5319 А] УДК 338.439 

2546. Корнійчук В. П. Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і 
секторами економіки на середньострокову перспективу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кор-
нійчук Віталіна Петрівна ; Н.-д. екон. ін-т. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4619 А] УДК 338.27 

2547. Кушніренко О. М. Управління інноваційним оновленням матеріально-
технічної бази виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом / Кушніренко Оксана Мико-
лаївна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 300 пр. — [2007-4586 А] УДК 338.439 

2548. Левченко Ю. Г. Управління інноваціями на підприємствах харчової про-
мисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Левченко Юлія Григорівна ; Нац. ун-т харч. 
технологій. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 
— 120 пр. — [2007-5590 А] УДК 338.35:664 

2549. Лежепьокова В. Г. Розвиток державного антикризового регулювання що-
до санаційної реструктуризації електроенергетики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лежепьо-
кова Вікторія Геннадіївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Східноукр. нац. 
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ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2007-4624 А] УДК 338.24:621.31 

2550. Липчук Н. В. Розвиток агротуризму як напрямок диверсифікації осо-
бистих селянських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Липчук Наталія Василівна ; Львів. 
держ. аграр. ун-т. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 
100 пр. — [2007-4625 А] УДК 338.432.5 

2551. Мазур Ю. П. Ефективність функціонування та перспективи розвитку 
підприємств рибного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мазур Юрій Павлович ; 
Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т" Нац. аграр. ун-ту, [Уман. держ. аграр. ун-т.]. — 
Сімферополь, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2007-5595 А] УДК 338.43:639.3 

2552. Малахова В. В. Основи оцінки ефективності управління автотранспорт-
ним комплексом як елементом інфраструктури регіону з урахуванням ризиків : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-
дуктив. сил. і регіон. економіка" / Малахова Вікторія Володимирівна ; Нац. акад. 
природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4910 А] УДК 338.47:656 

2553. Матвєєва Н. М. Цінові важелі реформування ЖКГ як засоби регулю-
вання розвитку міст : (на прикладі підприємств водопостачання та теплопостачання 
Харківського регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Матвєєва Наталя Мико-
лаївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2007. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4590 А] УДК 338.53:332.83 

2554. Мірошко В. М. Стратегічне планування економічного розвитку вантаж-
них портів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мірошко Валентин Миколайович ; НАН 
України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2007-4633 А] УДК 338.47 

2555. Олійничук В. М. Організаційно-економічне забезпечення підвищення 
ефективності бурякоцукрового підкомплексу АПК : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Олійничук 
Валентина Миколаївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4469 А] УДК 338.439:664.1 

2556. Погуляйко М. В. Аграрні підприємства в трансформаційних умовах дер-
жавного регулювання АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Погуляйко Михайло Васильович ; Луган. 
нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 
100 пр. — [2007-5340 А] УДК 338.43:338.246.025.2 

2557. Попівняк Р. Б. Організаційно-економічне обґрунтування розвитку 
кооперативів в аграрному секторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Попівняк Роман Богданович ; 
Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2007-5225 А] УДК 338.43:631.115.8 

2558. Романюк І. М. Організаційно-економічні засади продовольчого забез-
печення та напрями його удосконалення в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Романюк 
Ірина Михайлівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил. України. — К., 2007. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4597  А] УДК 338.439 



   

 33

2559. Селіверстов В. В. Реалізація власності на сільськогосподарські угіддя в 
аграрних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Селіверстов Валерій Валерійович ; 
Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 120 пр. — [2007-5234 А] УДК 338.43:332.72 

2560. Семесько В. М. Оцінка конкурентоздатності транспортно-експедиторсь-
ких підприємств та інструменти її підвищення : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Семесько Валерій 
Миколайович ; Нац. транспорт. ун-т, [Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Пет-
ра Конашевича-Сагайдачного]. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2007-4963 А] УДК 338.47 

2561. Смолінський В. Б. Вдосконалення функціонування ринку молока : (на 
прикладі Львівської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Смолінський Валентин Броніславович ; 
Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2007-5248 А] УДК 338.439.5:637.1 

2562. Терещенко М. А. Управління конкурентними перевагами підприємств 
на ринку комбікормової продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Терещенко Максим Анато-
лійович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Таврійс. держ. агротехн. акад.]. — Дніпро-
петровськ, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 120 пр. — [2007-5517 А] 

 УДК 338.43 
2563. Тоцька Т. С. Державне регулювання митної вартості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Тоцька Тетяна Станіславівна ; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. 
упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2007-4434  А] УДК 338.246.025:339.543 

2564. Ціхановська В. М. Територіальна організація зернопродуктового комп-
лексу регіону і напрями її удосконалення : (на матеріалах Вінницької області) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продук-
тив. сил і регіон. економіка" / Ціхановська Вікторія Михайлівна ; НАН України, Рада 
по вивч. продуктив. сил України. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2007-5267 А] УДК 338.439:633.1 

2565. Чепка В. В. Фінансування сільськогосподарських підприємств: стан та 
удосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Чепка Вікторія Віталіївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2007-5269 А] УДК 338.43 

2566. Щеглова А. М. Господарська діяльність аграрних підприємств і форму-
вання їх цінового механізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (економіка сіл. госп-ва і АПК)" / Щег-
лова Алла Миколаївна ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5438 А] УДК 338.43 

2567. Щербина В. В. Організаційно-економічний механізм функціонування 
транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Щербина Вероніка Володимирівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та 
екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2007-4440 А] УДК 338.47:656.61.073.235 

2568. Яценко Р. М. Моделювання цінової політики підприємства в умовах не-
стаціонарного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Яцен-
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ко Роман Миколайович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4563 А] УДК 338.53 

2569. Яців С. Ф. Формування та розвиток регіонального ринку м’яса : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" 
/ Яців Світлана Федорівна ; Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4723 А] УДК 338.439.5:637.5 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 
2570. Черевко О. В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Роз-
виток продуктив. сил і регіон. економіка" / Черевко Олександр Володимирович ; НАН 
України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2007. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 33—36 (33 назви). — 100 пр. — [2007-5079 А] УДК 338.26:332.1](477) 

На ступінь кандидата 
2571. Гавриленко О. Ю. Розвиток послуг кредитної споживчої кооперації 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Гавриленко Олена Юріївна ; Донец. нац. ун-т економіки 
і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Приазов. держ. техн. ун-т]. — Донецьк, 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 150 пр. — [2007-5572 А] 

 УДК 338.46:336.732](477) 
2572. Коваль С. В. Розвиток ринку плодоягідної продукції і підвищення ефек-

тивності функціонування садівницьких підприємств регіону : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ко-
валь Світлана Вікторівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Херсон. держ. аграр. ун-т]. 
— Миколаїв, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2007-5191 А] УДК 338.439.5:634](477) 

2573. Мартинчик О. А. Економічна ефективність галузі скотарства в сільсько-
господарських підприємствах Північно-Західного Полісся : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мартин-
чик Олег Анатолійович ; М-во аграр. політики України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. 
агроекол. ун-т". — Житомир, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
100 пр. — [2007-4677 А] УДК 338.43:[631.11:636.2](477.82) 

2574. Михайлова О. С. Організаційно-економічні та соціальні передумови фор-
мування та розвитку кооперативів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (економіка сіл. госп-ва і АПК)" 
/ Михайлова Олена Сергіївна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. 
акад.]. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
120 пр. — [2007-5476 А] УДК 338.436(477) 

2575. Міхєєнко К. С. Стратегія економічного розвитку м'ясопереробної про-
мисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Міхєєнко Катерина Сергіївна ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4466 А] УДК 338.439(477) 

2576. Непорожній Ю. О. Ефективність управління підприємствами по пере-
робленню сільськогосподарських продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (економіка сіл. госп-ва і АПК)" 
/ Непорожній Юрій Олександрович ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Гуманіт. ун-т 
"Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр."]. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 120 пр. — [2007-5477  А] УДК 338.436(477) 
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2577. Слюсарчук О. П. Регіональні аспекти управління фінансами рекреацій-
но-оздоровчого комплексу : (на матеріалах Закарпатської області) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. 
економіка" / Слюсарчук Ольга Петрівна ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2007-5515 А] УДК 338.48:658.15](477.87) 

2578. Урба С. І. Державне регулювання аграрного сектора економіки України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Урба Світлана Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2007-4711 А] 

 УДК 338.436(477) 
2579. Червона О. Ю. Державне регулювання розвитку малого підприємництва 

в умовах ринкової трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" 
/ Червона Ольга Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2007-4715 А] 

 УДК 338.246.025.2:334.012.64](477) 
2580. Шваб П. В. Розвиток молочного скотарства на Поліссі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами 
(економіка сіл. госп-ва і АПК)" / Шваб Петро Васильович ; Нац. наук. центр "Ін-т 
аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4763 А] УДК 338.43:636.2(477.41/.42) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

На ступінь кандидата 
2581. Остапенко Т. Г. Міжнародний обмін технологіями у формуванні та за-

безпеченні конкурентних переваг національної економіки : (на прикладі Італії) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. 
госп-во та міжнар. екон. відносини" / Остапенко Тетяна Геннадіївна ; НАН України, 
Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5504 А] УДК 339.012.23(450) 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг 

На ступінь доктора 

2582. Грищенко І. М. Науково-методологічні засади комплексного управління 
комерційним посередництвом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Грищенко Іван Михайло-
вич ; Н.-д. екон. ін-т, [Київ. нац. ун-т технологій та дизайну]. — К., 2007. — 32 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (26 назв). — 100 пр. — [2007-4980 А] УДК 339.138 

На ступінь кандидата 
2583. Борисова Т. М. Економічне оцінювання та організування маркетингово-

го забезпечення антикризових заходів на машинобудівних підприємствах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" 
/ Борисова Тетяна Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. держ. техн. 
ун-т ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2007. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). 
— 100 пр. — [2007-5132 А] УДК 339.138:330.131.7 

2584. Худа В. В. Управління прибутком торговельних підприємств : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" 
/ Худа Валентина Валентинівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2007. — 22 с. : іл, 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4882 А] УДК 339.15.054.22 
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2585. Шпак Л. О. Регіональні проблеми формування ринку торгівлі споживчи-
ми товарами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Шпак Любов Олександрівна ; НАН 
України, Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2007-5436 А] УДК 339.17 

2586. Юсипович О. І. Економічні ризики та їх вплив на товарооборот : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Юсипович Олег Іванович ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 
2007. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — 
[2007-4720 А] УДК 339.14:330.131.7 

2587. Ячневський Р. В. Регулювання демпінгового імпорту агропродовольчої 
продукції в умовах вступу України до СОТ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ячневський 
Руслан Володимирович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4442 А] УДК 339.137.4:(635+637)(477) 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито 

На ступінь кандидата 

2588. Дідковська Б. В. Прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв’яз-
ків України з ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Дідковська Бог-
дана Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН Ук-
раїни". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — 
[2007-4408 А] УДК [339.56:330.43](477+4ЄС)(043.3) 

2589. Пилипенко С. О. Українсько-російські торговельно-економічні відноси-
ни в умовах глобальної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пилипенко Сергій 
Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 
[Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). 
— 100 пр. — [2007-4594 А] УДК 339.5(477+(470+571)) 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

2590. Барсєгян А. Г. Валютно-курсова політика України в системі макроеко-
номічного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Барсєгян Ашот Георгійо-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. 
— К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4647 А] 

 УДК 339.74(477) 

339.9 Зовнішньоекономічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. 
Міжнародні економічні відносини. Світове господарство.  

Глобалізація економіки 

На ступінь доктора 
2591. Дергачова В. В. Міжнародна конкурентоспроможність національної 

економіки в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дергачова Вікторія Вік-
торівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 
(53 назви). — 100 пр. — [2007-4985 А] УДК 339.9:330.35 
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2592. Туниця Т. Ю. Економічна політика збалансованого природокористу-
вання в умовах глобалізації (теоретико-методологічні аспекти) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Туниця Тарас Юрійович ; НАН України, Ін-т світової економіки і між-
нар. відносин. — К., 2007. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (32 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5261 А] УДК 339.97:502.17 

На ступінь кандидата 

2593. Ваврищук Н. Г. Міжнародна міграція робочої сили в контексті роз-
ширення Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ваврищук Наталія 
Георгіївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Нац. ун-т "Києво-Мо-
гилян. акад."]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4848 А] 

 УДК 339.924:331.556.4](4) 
2594. Гайдай Ю. В. Інституціоналізація глобального економічного розвитку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 09.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Гайдай Юлія Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2007-4931 А] УДК 339.9:330.34 

2595. Дугінець Г. В. Регулювання трансакційних витрат міжнародної еконо-
мічної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дугінець Ганна Володимирівна ; 
Донец. нац. ун-т, [Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — Донецьк, 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2007-4733 А] УДК 339.92:332.025.12 

2596. Ольшевська І. П. Міжнародна міграція людських ресурсів в умовах 
глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ольшевська Ірина Петрівна ; 
НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва-
дима Гетьмана]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. 
— [2007-5215 А] УДК 339.924:331.556.4 

2597. Ткач Л. В. Синтез логістичної системи металоторговельної компанії : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-
вами" / Ткач Людмила Вадимівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4759 А] УДК 339.944:005.932 

2598. Українець Л. А. Зовнішньоторговельна політика країн-членів ЄС в умо-
вах екологізації економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во та міжнар. екон. відносини" / Украї-
нець Лілія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2007-4435 А] УДК 339.9:[339.544:504] 

2599. Федоришин Н. Ю. Міжнародне співробітництво кооперативних органі-
зацій у процесі європейської інтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" 
/ Федоришин Надія Юріївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. 
— Тернопіль, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 200 пр. — 
[2007-4482 А] УДК 339.924:334.73(477) 

2600. Федчун С. Ю. Стратегія міжнародної економічної діяльності України на 
світовому енергетичному ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Федчун Світлана 
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Юріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(10 назв). — 100 пр. — [2007-4712 А] УДК 339.972:620.9](477) 

34 Право. Юриспруденція 

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

На ступінь кандидата 
2601. Балинська О. М. Вербальний біхевіоризм у діяльності органів внутріш-

ніх справ: філософсько-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / Балинська Ольга Михайлівна ; Львів. 
держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — 
100 пр. — [2007-4443 А] УДК 340.12:[342.951:351.74](477) 

2602. Бальжик І. А. Відносини держави і церкви: "симфонія влад" : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Бальжик Ірена Анатоліївна ; Одес. 
нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2007-5167 А] УДК 340.12 

2603. Городянко С. В. Організаційно-правове забезпечення безпеки діяльності 
працівників ОВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Городянко 
Сергій Вікторович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Харків. нац. ун-т внутр. справ 
МВС України]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — 
[2007-5299 А] УДК 340.131:351.741](477) 

2604. Демків Р. Я. Закон в системі нормативно-правового регулювання 
діяльності міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. та прав. учень" / Демків 
Роман Ярославович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.:  
с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5303 А] УДК 340.131:351.741 

2605. Дьоміна О. С. Формування правової культури студентської молоді в 
умовах сучасного українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і 
прав. учень" / Дьоміна Оксана Сергіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5180 А] 

 УДК 340.1(477) 
2606. Іванчук Н. В. Взаємна відповідальність особи і держави в контексті роз-

будови сучасної Української держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. 
учень" / Іванчук Наталія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5310 А] УДК 340.15(477) 

2607. Кельман Л. М. Соціально-політичні фактори впливу на правозастосовну 
діяльність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Кельман Лідія Ми-
хайлівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5312 А] УДК 340.132 

2608. Корнієнко В. О. Правові основи громадянського суспільства сучасної 
України (інституційний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" 
/ Корнієнко Валерій Олексійович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2007-5400 А] УДК 340.12(477) 
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2609. Крумаленко М. В. Правове становище населення на українських землях 
у XIV—XVI ст.: детермінація релігійною політикою держави : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і пра-
ва ; історія політ. і прав. учень" / Крумаленко Михайло Васильович ; Одес. нац. юрид. 
акад. — Одеса, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2007-5196 А] 

 УДК 340.15(477) 
2610. Новікова М. М. Юридичний компроміс як фактор оптимізації механізму 

правового регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. та прав. вчень" / Но-
вікова Марія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5029 А] УДК 340.15 

2611. Старіцин О. В. Правові основи служби кримських татар у військових 
формуваннях Російської імперії (1784—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія 
політ. і прав. вчень" / Старіцин Олексій Валентинович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2007-5423 А] УДК 340.12:355(45)"1784/1917" 

2612. Юрій І. А. Градоначальництво як інститут державної влади на Півдні 
Російської імперії (1803—1917) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" 
/ Юрій Ігор Анатолійович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса,  2007. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2007-5280 А] УДК 340.15+342.533](477.7)"1803/1917" 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

2613. Биркович Т. І. Правове регулювання дипломатичної служби в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і 
процес ; фін. право ; інформ. право" / Биркович Тетяна Іванівна ; Нац. аграр. ун-т, 
[Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. права"]. — К., 2007. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4889 А] УДК 341.7(477) 

2614. Мельник С. О. Односторонні акти держав у сучасному міжнародному 
праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Між-
нар. право" / Мельник Світлана Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2007-4679 А] УДК 341.01 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь кандидата 
2615. Бугера С. І. Організаційно-правові питання розвитку державного ре-

гулювання в галузі бджільництва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Буге-
ра Сергій Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-5526 А] 

 УДК 342.951:638.1](477) 
2616. Бурлака О. С. Атестаційні провадження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Бурлака Ольга Станіславівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5292 А] УДК 342.9 
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2617. Васьковська О. В. Конституційне право на мирні збори та механізм його 
реалізації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.02 "Конституц. право" / Васьковська Ольга Валеріївна ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2007-5294 А] УДК 342.721(477) 

2618. Кичилюк Т. С. Державний контроль за використанням та охороною зе-
мель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" 
/ Кичилюк Тетяна Станіславівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4665 А] УДК 342.951:[332.334:631] 

2619. Кочетков Ю. В. Державний контроль у сфері захисту населення від на-
слідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Кочетков Юрій Вікторович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Запо-
різ. нац. ун-т]. — Ірпінь, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — 
[2007-4460 А] УДК 342.95:355.58 

2620. Лісніча Т. В. Захист особистих немайнових прав, що забезпечують при-
родне існування фізичної особи : (право на життя, здоров’я, свободу та особисту не-
доторканність) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" 
/ Лісніча Тетяна Володимирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4863 А] УДК 342.721 

2621. Луговий І. О. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що 
посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його за-
безпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Луговий Ігор Олександрович ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2007-4675 А] УДК 342.9:343.415 

2622. Максименко Ю. Є. Теоретико-правові засади забезпечення інформацій-
ної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права, історія політ. і прав. учень" / Мак-
сименко Юлія Євгеніївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2007-5328 А] УДК 342.951:004.056.5](477) 

2623. Мартиненко Б. Д. Гарантії суб’єктів провадження у справах про адмі-
ністративні проступки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Мартиненко Бо-
рис Дмитрович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2007. — 14 с. — Бібліогр.: 
с. 12 (4 назви). — 100 пр. — [2007-4676 А] УДК 342.951:351 

2624. Марфіна Н. В. Адміністративна відповідальність за порушення лісового 
законодавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Марфіна Наталя В'ячес-
лавівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. 
— [2007-4951 А] УДК 342.9:630*2 

2625. Наулік Н. С. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща: по-
рівняльне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.02 "Конституц. право" / Наулік Наталія Степанівна ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17  
(16 назв). — 100 пр. — [2007-5023 А] УДК 342.7(477+438) 

2626. Падалко Г. В. Функції держави у сфері місцевого самоврядування в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. 
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право" / Падалко Геннадій Вадимович ; Ін-т законодавства Верховної ради України. — К., 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (3 назви). — 100 пр. — [2007-4818 А] УДК 342.5(477) 

2627. Пильгун Н. В. Становлення та розвиток конституційного права в рішен-
нях Верховного суду США (історико-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 
політ. і прав. учень" / Пильгун Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5544 А] УДК 342(73) 

2628. Стоцька М. М. Провадження в справах про адміністративні проступки у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Стоцька Марія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 
23 с. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5241 А] УДК 342.9:656.05](477) 

2629. Шатрава С. О. Адміністративно-правові засади діяльності спеціальних під-
розділів міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Шатрава Сергій Олександрович ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2007-5098 А] УДК 342.9:351.746 

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

На ступінь доктора 

2630. Гурджі Ю. О. Правовий захист особи в кримінальному процесі України: 
теорія та методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Гурджі Юлія 
Олексіївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 40 с. — Бібліогр.: с. 36—38  
(26 назв). — 100 пр. — [2007-4611 А] УДК 343.12(477) 

2631. Колб О. Г. Установа виконання покарань як суб'єкт запобігання злочи-
нам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кри-
мін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Колб Олександр Григорович ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29. — 100 пр. — 
[2007-44 58 А] УДК 343.8 

2632. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав 
континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-
мінологія ; кримін.-викон. право" / Хавронюк Микола Іванович ; Київ. нац. ун-т внутр. 
справ, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33. — 
100 пр. — [2007-5430 А] УДК 343(4+477) 

На ступінь кандидата 
2633. Альошина О. І. Провокація злочину (кримінально-правове досліджен-

ня) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кри-
мін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Альошина Ольга Іванівна ; 
Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. 
справ України]. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2007-4924 А] УДК 343.342:343.352:343.362 

2634. Грабельников В. А. Організація охорони громадського порядку в сана-
торно-курортних та інших зонах відпочинку громадян : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
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право" / Грабельников Володимир Анатолійович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4933 А] УДК 343.34:615.83 

2635. Давидович І. І. Кримінально-правова охорона представників влади і гро-
мадськості, які охороняють правопорядок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. 
право" / Давидович Ірина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.,  2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4576 А] УДК 343.35(477) 

2636. Діденко О. І. Теоретичні та методичні засади складання психологічного 
портрета особи, яка становить оперативно-службовий інтерес : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Діденко 
Оксана Іванівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ МВС України. — К., 2007. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4988 А] УДК 343.95 

2637. Ігнатов О. М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються 
працівниками органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
викон. право" / Ігнатов Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2007-5186 А] УДК 343.9(477) 

2638. Калганова О. А. Процесуально-правові засади участі іноземних грома-
дян у кримінальному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експерти-
за" / Калганова Олена Анатоліївна ; Акад. адвокатури України, [Нац. ун-т держ. по-
датк. служби України]. — К., 2007. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 120 пр. 
— [2007-4739 А] УДК 343.13-054.6(477)+341.231.14 

2639. Кирій Л. М. Відомчий, судовий контроль та прокурорський нагляд за 
відмовою в порушенні кримінальної справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09. "Кримін. процес та криміналістика; суд. експер-
тиза" / Кирій Леся Миколаївна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 15 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2007-5587 А] УДК 343.1 

2640. Кубальський В. Н. Кримінально-правові проблеми протидії тероризму в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кри-
мін. право та кримінологія ; кримін.-викон. право" / Кубальський Владислав Нарци-
зович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5467 А] УДК 343.1:343.326](477) 

2641. Курилін І. Р. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочи-
нів, які посягають на права інтелектуальної власності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; 
суд. експертиза" / Курилін Іван Ростиславович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4673 А] УДК 343.98:343.533 

2642. Луцюк П. П. Розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху 
або експлуатації автотранспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експер-
тиза" / Луцюк Павло Павлович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4950 А] УДК 343.98:343.346 

2643. Минюк Д. І. Організаційно-правові аспекти протидії правопорушенням у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ми-
нюк Дмитро Іванович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2007. — 
21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 130 пр. — [2007-4522 А] УДК 343.359.3 

2644. Навроцька В. В. Засада диспозитивності та її реалізація в криміналь-
ному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.09 "Кримін. процесс та криміналістика ; суд. експертиза" / Навроцька Віра 
Вячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 
2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4524 А] УДК 343.13(477) 

2645. Назаров О. А. Гендерні особливості смислової сфери осіб, що вчинили 
насильницький злочин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Назаров Олег Анатолійович ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х., 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2007-4815 А] УДК 343.95 

2646. Охріменко С. С. Гарантії правового захисту процесуальної самостійнос-
ті та незалежності слідчого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Охрімен-
ко Світлана Станіславівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К. : 2007. — 16 с. — Біб-
ліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4689 А] УДК 343.121.4 

2647. Пінчук М. Г. Предмет доказування і судовий розгляд справ про викра-
дення та інше незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами і 
вибуховими речовинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Пінчук Микола 
Григорович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4753 А] УДК 343.14:343.344](477) 

2648. Політова А. С. Кримінально-правова характеристика злочинів проти сво-
боди особи за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія, кримін.-викон. право" 
/ Політова Анна Сергіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 
[Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-5507 А] УДК 343.43(477) 

2649. Сліпченко В. І. Апеляційне провадження в системі кримінально-про-
цесуальних стадій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Сліпченко Володи-
мир Іванович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ.]. 
— К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2007-5551 А] УДК 343.156(477) 

2650. Смаль І. В. Методика розслідування підроблення проїзних квитків : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та кри-
міналістика ; суд. експертиза" / Смаль Ірина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ]. — К., 2007. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5051 А] УДК 343.98 

2651. Туркот М. С. Кримінальна відповідальність за зловживання військовою 
службовою особою владою або службовим становищем : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право і кримінологія ; кри-
мін.-викон. право" / Туркот Микола Семенович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярос-
лава Мудрого. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2007-4880 А] УДК 343.353 

2652. Тучак Р. М. Адміністративно-правові засади боротьби з корупцією : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і 
процес ; фін. право ; інформ. право" / Тучак Роман Миколайович ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви). — 
100 пр. — [2007-5063 А] УДК 343.35 

2653. Хашев В. Г. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або 
службовим становищем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Хашев Ва-
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дим Георгійович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5067 А] УДК 343.353 

2654. Чорнобук В. І. Законність та обґрунтованість процесуальних рішень 
судді в порядку судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза" / Чорнобук Валерій Іванович ; Одес. нац. 
юрид. акад., [Харків. нац. ун-т внутр. справ України]. — Одеса, 2007. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4640 А] УДК 343.151(477) 

346 Господарське право. 
Правові основи державного регулювання економіки 

На ступінь доктора 

2655. Устименко В. А. Власність територіальної громади міста (господарсько-
правові аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 
12.00.04 "Госп. право, госп.-процесуал. право" / Устименко Володимир Анатолійо-
вич ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2007. — 33 с. — Бібліогр.: 
с. 25—29. — 100 пр. — [2007-4547 А] УДК 346.1 

На ступінь кандидата 

2656. Аушева О. В. Захист прав суб’єктів господарювання від порушень орга-
нами державної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Аушева Олена Вікторівна ; НАН 
України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2007. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4485 А] УДК 346.9(477) 

2657. Потопальський С. С. Підстави та наслідки недійсності підприємниць-
ких договорів : (на матеріалах практики господарських судів) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; 
сімейне право ; міжнар. приват. право" / Потопальський Сергій Степанович ; НДІ 
приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. — К. : 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4695 А] УДК 346.9:346.3 

347 Цивільне право. Судовий устрій 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 
2658. Карабань В. Я. Тлумачення актів цивільного законодавства України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. пра-
во і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Карабань Володимир Яко-
вич ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2007-4617 А] УДК 347.132.6 

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

На ступінь кандидата 
2659. Маковій В. П. Набувальна давність у цивільному праві : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Маковій Віктор Петрович ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2007-4810 А] УДК 347.232 
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347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 
2660. Габріадзе М. Р. Зобов’язання, що виникають внаслідок створення за-

грози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи, у цивіль-
ному законодавстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. 
право" / Габріадзе Мерабі Рубенович ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. 
прав. наук України, [Одес. нац. юрид. акад.]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(6 назв). — 100 пр. — [2007-4774 А] УДК 347.44:347.15/.17](477) 

2661. Горєв В. О. Свобода договору як загальна засада цивільного законо-
давства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Горєв Віктор Олек-
сандрович ; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України, [Харків. 
нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2007-4778 А] УДК 347.441.4(477) 

2662. Гриняк А. Б. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права 
спільної власності фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. 
приват. право" / Гриняк Андрій Богданович ; НДІ приват. права і підприємництва 
Акад. прав. наук України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2007-4731 А] УДК 347.45/.47:347.238.1 

2663. Матвєєв П. С. Договори валютного дилінгу в цивільному праві Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Матвєєв Петро Сер-
гійович ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. — К., 2007. 
— 24 с. — Бібліогр.: с. 21 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4520 А] УДК 347.465 

2664. Пучкова Г. В. Зобов’язання, що виникають внаслідок безпідставного на-
буття або збереження майна за Римським приватним правом, та їх рецепція у ци-
вільному законодавстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" 
/ Пучкова Ганна Валеріївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2007. — 21 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4959 А] УДК 347.42(477):340.15(37) 

347.6 Сімейне право. Спадкове право. Охорона дитинства 

На ступінь доктора 
2665. Заіка Ю. О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Заіка Юрій Олександрович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. ун-т внутр. справ України]. — К., 2007. — 33 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 27—31. — 100 пр. — [2007-4505 А] УДК 347.65/.68 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь кандидата 
2666. Сабодаш Р. Б. Страхування кредитних ризиків: цивільно-правові аспек-

ти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. пра-
во і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Сабодаш Роман Богдано-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2007-4535 А] УДК 347.7 
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347.73 Фінансове право 

На ступінь кандидата 

2667. Вєтрова І. В. Правові основи реалізації грошово-кредитної політики На-
ціонального банку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Вєтрова Ірина Вік-
торівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 
(4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5485 A] УДК 347.73:351.822 

2668. Ковалко Н. М. Фінансово-правове регулювання спеціальних режимів 
розрахункових відносин : (на прикладі паливно-енергетичного комплексу України) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ковалко Наталія Миколаївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2007-5462 А] УДК 347.73:620.9](477) 

2669. Шамрай І. А. Правові основи створення фінансових установ в Україні та 
ліцензування їх операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Шамрай Ірина 
Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2007-4641 А] УДК 347.73(477) 

347.77 Промислова, торговельна, наукова власність та право власності. 
Патентне право та право на товарний знак. Реєстрація зразків, 

проектів, найменувань тощо 

На ступінь кандидата 
2670. Гареєв Є. Ш. Правова охорона винаходів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; 
міжнар. приват. право" / Гареєв Євген Шамільович ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4932 А] УДК 347.77(477) 

2671. Світличний О. П. Організаційно-правові засади охорони прав на торго-
вельну марку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Світличний Олександр Пет-
рович ; Нац. аграр. ун-т. — К. : 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — 
[2007-4703 А] УДК 347.77 

347.78 Мистецька та літературна власність. Авторське право 

На ступінь кандидата 
2672. Греков Є. А. Авторське право на твори архітектури : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімей-
не право ; міжнар. приват. право" / Греков Євген Анатолійович ; НДІ приват. права і під-
приємництва Акад. прав. наук України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2007. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4779 А] УДК 347.787(477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 
2673. Федькович О. В. Роль органів юстиції в організації та забезпеченні функ-

ціонування системи правосуддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Федькович Олена 
Володимирівна ; Акад. адвокатури України, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького]. 
— К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4761 А] УДК 347.9(477) 
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349.4 Земельне право. Аграрне право. Право планування населених 
пунктів. Будівельне право. Житлове право  

На ступінь доктора 

2674. Уркевич В. Ю. Аграрні правовідносини в Україні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. 
право ; природоресурс. право" / Уркевич Віталій Юрійович ; Нац. юрид. акад. Украї-
ни ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—36. — 100 пр. — 
[2007-5355 А] УДК 349.42(477) 

На ступінь кандидата 

2675. Грищук Н. В. Правове регулювання іпотеки землі за законодавством Ук-
раїни та ФРН: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; приро-
доресурс. право" / Грищук Надія Валеріївна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 21 с. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4934 А] УДК 349.41:347.27(477+430) 

349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища 

На ступінь кандидата 
2676. Локтєва Н. В. Правове регулювання комплексного використання водних 

ресурсів Дніпровського басейну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоре-
сурс. право" / Локтєва Наталія Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Одес. нац. юрид. акад.]. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2007-4517 А] УДК 349.6 

2677. Таранушич С. В. Організаційно-правові аспекти діяльності природоохо-
ронної прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Таранушич Сергій Васильович ; 
Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. 
— [2007-4543 А] УДК 349.6 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь доктора 
2678. Пашко Л. А. Людські ресурси у сфері державного управління: теорети-

ко-методологічні засади оцінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Пашко Людмила Андріївна ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України, [Нац. аграр. ун-т]. — К., 2007. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (54 назви). — 100 пр. — [2007-5336 А] УДК 35.08:005.96 

На ступінь кандидата 
2679. Купрій В. О. Організації громадянського суспільства як суб’єкти вироб-

лення державної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Купрій Володимир Олек-
сандрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2007-5321 А] УДК 35.072 

2680. Нестеренко Л. О. Розвиток психологічної культури державних службов-
ців України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.03 "Держ. служба" / Нестеренко Людмила Олексіївна ; Нац. акад. держ. упр. 
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при Президентові України. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2007-5028 А] УДК 35.08:005.32](477) 

2681. Павлова Г. Є. Розвиток лізингу в технічному оновленні сільськогоспо-
дарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Павлова Галина Євгеніївна ; Дніпропет-
ров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — [2007-4955 А] УДК 35.073.513.1/.2:338.436 

2682. Парамонова М. Ю. Ресурсне забезпечення діяльності Верховної Ради 
України: стан і тенденції розвитку (теоретичні засади) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Па-
рамонова Марина Юріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2007-5217 А] УДК 35.073.53 

2683. Радзієвський І. А. Трансформація системних характеристик державного 
управління в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Радзієвський Ігор Ана-
толійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5229 А] УДК 35.01+316.42](477) 

2684. Храпська Я. С. Державні механізми забезпечення взаємодії гілок влади 
на засадах інформаційної логістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Храпська Яна Сергіївна ; 
Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2007-5072 А] УДК 35.07:005.932 

2685. Чебикін Д. О. Механізми державного управління власністю на регіонально-
му рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Чебикін Дмитро Олексійович ; Одес. регіон. ін-т 
держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 2007. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2007-5078 А] УДК 35.073.515 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь кандидата 

2686. Дереконь В. М. Аудит як форма фінансового контролю та складова адмі-
ністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес ; фін. право ; інформ. право" / Дереконь Володимир Миколайович ; Нац.  
ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2007. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(7 назв). — 100 пр. — [2007-4451 А] УДК 351.711 

2687. Жукова Л. А. Державне управління у сфері цивільного захисту в Украї-
ні: функціонально-структурний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Жукова Лілія Ана-
толіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2007-4734  А] УДК 351.862 

2688. Кириченко І. І. Розвиток механізмів державного регулювання науково-
технічної та інноваційної діяльності (регіональний аспект) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ки-
риченко Ірина Іванівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2007-4995 А] УДК 351.82 

2689. Лактіонов В. О. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з 
органами державної влади в регулюванні соціального захисту населення : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самовряду-
вання" / Лактіонов Валентин Олександрович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2007. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2007-4623 А] УДК 352(477) 

2690. Серафимов В. Н. Державний механізм протидії тіньовій економіці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Серафимов Володимир Никифорович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 
2007. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5046 А] 

 УДК 351.82:330.3 
2691. Сізова М. В. Удосконалення механізмів державного управління регіо-

нальними фінансовими ресурсами через казначейську систему : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." 
/ Сізова Марина Віталіївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2007-4634 А] УДК 351.82:336.13 

2692. Січкар В. О. Використання досвіду поліції зарубіжних країн в діяльності 
міліції України по забезпеченню прав та свобод людини (організаційно-правовий 
аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Січкар Віктор Олександрович ; 
Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ]. — Ірпінь, 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4426 А] 

 УДК 351.74((1-87)+477):342.721 
2693. Стрілько Я. С. Формування державної політики зайнятості сільського 

населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Стрілько Яна Сергіївна ; Гуманіт. ун-т "Запоріз.  
ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(8 назв). — 100 пр. — [2007-5242 А] УДК 351.83(477) 

2694. Фоміцька Н. В. Реалізація державної влади на територіальному рівні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Тео-
рія та історія держ. упр." / Фоміцька Надія Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при Пре-
зидентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4483 А] УДК 352.07 

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

На ступінь кандидата 
2695. Рєзнік В. І. Розвиток високоточних авіаційних засобів ураження у другій 

половині ХХ — на початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Рєзнік Володимир Ігорович ; Нац. 
акад. оборони України. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2007-5230 А] УДК 358.4"19/20" 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. 
Соціальне страхування 

На ступінь доктора 
2696. Мних М. В. Страхування як механізм надання гарантій підприємницької 

діяльності та соціального захисту населення: сучасна теорія і практика : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Мних Микола Володимирович ; Держ. установа "Ін-т економіки та про-
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гнозування НАН України". — К., 2007. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (49 назв). 
— 100 пр. — [2007-4813 А] УДК 364.3(477) 

На ступінь кандидата 

2697. Новікова І. В. Механізм управління ефективністю корпоративних пен-
сійних програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Новікова Ірина Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", [Н.-д. фін. ін-т]. — Суми, 2007. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5541 А] УДК 364.35 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

2698. Мальований М. І. Розвиток пенсійного страхування сільського населен-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гро-
ші, фінанси і кредит" / Мальований Михайло Іванович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
екон. "Укр. акад. аграр. наук, [Уман. держ. аграр. ун-т]. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2007-5474 А] УДК 368.914:316.334.55 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

На ступінь кандидата 

2699. Жиров О. А. Розвиток української народної хореографії у мистецько-
педагогічній спадщині та діяльності К. Василенка (50—90 роки ХХ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Жиров Олександр Анатолійович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка, [Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Житомир, 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4991 А] УДК 37"19" 

2700. Саф’янюк З. Г. Розвиток теорії та практика реальної освіти на західно-
українських землях (1849—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Саф’янюк Зоряна 
Георгіївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Нац. ун-т "Львів. політехні-
ка"]. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2007-4600  А] УДК 37(477.8)"1849/1939" 

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

На ступінь доктора 
2701. Докучаєва В. В. Теоретико-методологічні засади проектування іннова-

ційних педагогічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Докучаєва Вікторія Вікторів-
на ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 44 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 38—41 (33 назви). — 100 пр. — [2007-5143 А] УДК 37.013 

2702. Тесленко В. В. Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки дітей 
з обмеженими можливостями в промисловому регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Тесленко Валентин Вік-
торович ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 44 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 38—41 (37 назв). — 100 пр. — [2007-4603 А] УДК 37.013.42 
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На ступінь кандидата 
2703. Гнесь Н. О. Становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних 

шкіл Буковини (1869—1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гнесь Наталія Олександрівна ; 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4891 А] УДК 37.037(477.85)"1869/1918" 

2704. Іванченко Л. П. Формування у підлітків мотивації до систематичних 
занять фізичною культурою і спортом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Іванченко Леонід Пет-
рович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Слов’ян. держ. пед. ун-т]. — Лу-
ганськ, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4661 А] 

 УДК 37.037:796.011.3 
2705. Кафарська О. Б. Педагогічні засади формування громадянської позиції 

студентської молоді (1991—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кафарська Ольга Богда-
нівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4994 А] УДК 37.017.035.6-057.87 

2706. Костюк О. Ю. Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині (ХІХ — 
поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Костюк Оксана Юріївна ; Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Житомир, 2007. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2007-5192 А] УДК 37.014.52(477.82)"18/19" 

2707. Котломанітова Г. О. Релігійне виховання в історії шкільної освіти Ук-
раїни (60-ті роки ХІХ ст. — 30-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Котло-
манітова Галина Олександрівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Пол-
тав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4620  А] УДК 37.014.52 

2708. Мацик К. В. Крос-культурна комунікація в освітньому сегменті інфор-
маційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Мацик Катерина Вікторівна ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2007-5597 А] УДК 37.03 

2709. Мирончук Н. М. Формування культури міжособистісних взаємин стар-
ших підлітків у позаурочній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Мирончук Наталія Ми-
колаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2007-5019 А] УДК 37.064.3 

2710. Москалюк О. І. Формування професійної спрямованості у майбутніх со-
ціальних педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Матвєєва Наталя Миколаївна ; Кірово-
град. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Кірово-
град, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4591 А] 

 УДК 37.013.42 
2711. Петько Л. В. Стимулювання соціально-комунікативної активності під-

літків у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Петько Люд-
мила Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Центр. ін-т післядиплом. пед. 
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освіти]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2007-5039 А] УДК 37.032:379.85 

2712. Плугатор І. Б. Теорія і практика опіки дітей і молоді в Україні (1945—
1990 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Плугатор Ірина Богданівна ; Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4531 А] УДК 37.018 

2713. Рашидова С. С. Виховання почуття патріотизму старшокласників на куль-
турно-художніх традиціях Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Рашидова Світлана Ста-
ніславівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4697 А] УДК 37.035.6 

371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація 

На ступінь доктора 

2714. Заболотська О. О. Теоретико-методичні засади формування індиві-
дуальності майбутніх учителів-словесників у професійній підготовці : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Заболотська Ольга Олександрівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсь-
кого, [Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 2007. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 
(52 назви). — 100 пр. — [2007-4789 А] УДК 371.134:811 

2715. Мендерецький В. В. Методична система експериментальної підготовки 
майбутніх учителів фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання фізики" / Мендерецький Вадим Вла-
диславович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 28 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—25 (65 назв). — 100 пр. — [2007-4680 А] УДК 371.134:53 

На ступінь кандидата 

2716. Бекірова Е. Ш. Підготовка педагогічних кадрів для національної 
кримськотатарської школи (початок ХІХ — кінець ХХ ст.) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педаго-
гіки" / Бекірова Ельміра Шевкетівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед наук України, [Рес-
публік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" м. Ялта]. — К., 2007. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4564 А] УДК 371.13:376.74(45)"18/19" 

2717. Вагіс А. І. Методичні засади застосування дидактичних засобів у нав-
чанні фізики в класах природничого профілю : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання фізики" / Вагіс 
Алла Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. обл. ін-т післядиплом. 
пед. освіти]. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2007-4849 А] УДК 371.3:53 

2718. Ковальова С. В. Розвиток творчої активності вчителів музики в системі 
підвищення кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ковальова Світлана Василівна ; Ін-т 
пед. освіти і освіти дорослих Акад. пед. наук України. — К., 2007. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4618 А] УДК 371.124:78 

2719. Костенко Р. В. Формування соціальних цінностей майбутніх учителів 
історії у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Костенко Ростислав Валерійо-
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вич ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2007. — 21 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4804 А] УДК 371.134:94 

2720. Лебедик І. В. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до профе-
сійної самореалізації у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. осві-
ти" / Лебедик Ігор Валерійович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Вин-
ниченка. — Кіровоград, 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — 
[2007-5015 А] УДК 371.134:81’243 

2721. Обух О. С. Педагогічні умови реалізації індивідуального підходу до 
учнів 5—6 класів у процесі проектування та виготовлення виробів з текстильних 
матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
"Теорія та методика труд. навчання" / Обух Олеся Сергіївна ; Ін-т проф.-техн. освіти Акад. 
пед. наук України, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2007. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5030 А] УДК 371.381 

2722. Олійник О. І. Формування національної свідомості майбутніх учителів 
початкових класів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Олійник Олена 
Іванівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Слов’ян. держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 
2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4687 А] УДК 371.134 

2723. Самойленко О. М. Організаційно-методичні засади розвитку фахової 
компетентності викладачів інформатики вищих навчальних закладів за дистанцій-
ною формою підвищення кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Самойленко Олек-
сандр Миколайович ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України, [Ми-
колаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4598 А] УДК 371.3:378.126 

2724. Стахів Л. Г. Навчальна книга як засіб родинного виховання молодших 
школярів у Західній Україні (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Стахів 
Лілія Григорівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Житомир, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2007-4539 А] УДК 371.67-018(477.8) 

2725. Ши Цзюнь-Бо. Методика формування мистецької компетентності май-
бутніх учителів музики в процесі фортепіанної підготовки : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" 
/ Ши Цзюнь-Бо ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — 100 пр. — [2007-5106 А] УДК 371.134:786.2 

2726. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у формуванні педагогічної 
культури майбутніх учителів історії і права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Щербань Петро Ми-
колайович ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — [2007-5115 А] УДК 371.134:[94+34] 

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

На ступінь доктора 
2727. Романенко Ю. А. Теоретико-методичні засади моніторингу результатів 

навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання хімії" 
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/ Романенко Юлія Анатоліївна ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (49 назв). — 100 пр. — [2007-4756 А] УДК 373.512.6:54 

2728. Усатенко Т. П. Українознавчі проблеми педагогічної думки в ХІХ—ХХ сто-
літті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Усатенко Тамара Пилипівна ; Акад. пед. наук Ук-
раїни, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2007. — 44 с. — Бібліогр.: с. 34—39 
(85 назв). — 100 пр. — [2007-5264 А] УДК 373.016:39(477) 

2729. Чернуха Н. М. Інтеграція виховних соціальних впливів суспільства у 
формуванні громадянськості учнівської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Чернуха Надія Миколаївна ; 
Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 44 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 37—41 (42 назви). — 100 пр. — [2007-5271 А] УДК 373.013.78 

На ступінь кандидата 

2730. Андрєєв А. М. Розвиток уміння формулювати і розв’язувати експери-
ментальні задачі з фізики у процесі винахідницької діяльності старшокласників : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навч. (фізика)" / Андрєєв Андрій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — К., 2007. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2007-5442 А] УДК 373.5.016:53 

2731. Богдан Т. М. Пропедевтика астрономічних знань учнів у курсі фізики 
загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Богдан Тетяна Миколаївна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2007-5525 А] 

 УДК 373.5.016:52 
2732. Бондаренко Н. Б. Формування духовних цінностей у старших дошкіль-

ників засобами регіональної культурно-історичної спадщини : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" 
/ Бондаренко Наталія Борисівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу-
ганськ, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4766 А] 

 УДК 373.2.037 
2733. Васильчук А. Г. Технологія навчання футболу школярів у системі фізич-

ного виховання загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різ. 
груп населення" / Васильчук Аурел Григорович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, 
[Чернівец. торг.-екон. ін-т]. — Львів, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2007-4771 А] УДК 373.5:796.332 

2734. Герлянд Т. М. Соціальний розвиток молодших школярів у групах подов-
женого дня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 
"Теорія і методика виховання" / Герлянд Тетяна Миколаївна ; Акад. пед. наук 
України, Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4977 А] УДК 373.3.035 

2735. Грошовенко О. П. Формування у молодших школярів дбайливого став-
лення до природи у позаурочній виховній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Грошовен-
ко Ольга Петрівна ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України, [Вінниц. держ. пед. 
ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2007. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(14 назв). — 100 пр. — [2007-5139 А] УДК 373.3.033 

2736. Демидова Ю. О. Формування першооснов пізнавальної самостійності стар-
ших дошкільників у конструктивній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Гусак Людмила Петрівна ; 
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Ін-т пробл. виховання АПН України, [Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2007. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4500 А] УДК 373.2 

2737. Задорожня Т. М. Початки теорії ймовірностей та математичної статис-
тики в місті математичної освіти коледжів фінансово-економічного спрямування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання (математика)" / Задорожня Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки АПН України]. — К., 2007. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2007-4410 А] УДК 373.5.016:519.21 

2738. Кільдеров Д. Е. Навчання учнів 8—9 класів просторовим перетворенням 
у графічній діяльності на уроках креслення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання креслення" / Кільде-
ров Дмитро Едуардович ; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова]. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. 
— [2007-4903 А] УДК 373.5:741 

2739. Ковтуненко Н. О. Формування у старшокласників готовності до вибору 
інженерно-технічних професій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика труд. навчання" / Ковтуненко Ніна Олек-
сіївна ; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України, [Ін-т педагогіки Акад. пед. наук Украї-
ни]. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4904 А] 

 УДК 373.62-057.876 
2740. Лакоза Н. В. Формування наукових понять з біології в учнів медико-

біологічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
13.00.02 "Теорія та методика навчання (біологія)" / Лакоза Наталія Василівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих]. — К., 2007. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-5470 А] УДК 373.545.016:57 

2741. Лінь Хай. Методичні засади диригентсько-хорової підготовки студентів 
до роботи в школах Китаю та України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Лінь Хай  ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 
190 пр. — [2007-4862 А] УДК 373.5.016:78 

2742. Петрова Т. О. Методика навчання учнів класів технологічного профілю 
усного підготовленого монологу англійською мовою з використанням ресурсів 
Інтернету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 
"Теорія та методика навчання : герман. мови" / Петрова Тамара Олегівна ; Київ. нац. 
лінгв. ун-т. — К.,  2007. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — 
[2007-5219 А] УДК 373.5.016:811.111 

2743. Піскун О. В. Методичні засади використання якісних задач в умовах 
особистісно-зорієнтованого навчання фізики в загальноосвітній школі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика нав-
чання фізики" / Піскун Олександра Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5040 А] 

 УДК 373.5.016:53 
2744. Порядченко Л. А. Наступність у навчанні опису дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання" / Порядченко Леся Анатоліївна ; Пів-
денноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди]. — Одеса, 2007. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4826 А] УДК 373.2.016:811.161.2-028.31 

2745. Смовженко Л. Г. Методика навчання полілогічного спілкування першо-
класників на уроках англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання : герман. мови" / Смовжен-
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ко Людмила Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5247 А] УДК 373.3.016:811.111 

2746. Таранік-Ткачук К. В. Методика застосування стилістичного аналізу в 
процесі вивчення творів зарубіжної літератури в 9—11 класах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання" 
/ Таранік-Ткачук Катерина Валеріївна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5055 А] УДК 373.5.016:82(1-87) 

2747. Титова М. В. Дидактичні основи вивчення української мови у шкіль-
ництві Галичини (друга половина ХІХ — перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Титова Марія Василівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. 
— Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2007-5059 А] УДК 373.5.016:811.161.2(477.83/.86)"18/19" 

2748. Тихонська Н. І. Методика навчання мови фізики учнів середньої за-
гальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання фізики" / Тихонська Наталія Іванівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (28 назв). — 100 пр. — [2007-4842 А] УДК 373.5.016:53 

2749. Ткаченко О. Л. Дидактичні умови організації навчального діалогу в про-
цесі вивчення суспільно-гуманітарних предметів у старшій школі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Ткачен-
ко Олена Львівна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-
каренка]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2007-4879 А] УДК 373.5.02 

2750. Трунова О. В. Навчання початків теорії ймовірностей і вступу до ста-
тистики в ліцеях і класах з поглибленим вивченням математики : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-
чання" / Трунова Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5353А] 

 УДК 373.5.016:519.2 
2751. Філоненко Л. М. Система роботи над переказами різних типів і стилів 

мовлення в 5—7 класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання укр. мови" / Фі-
лоненко Людмила Миколаївна ; Ін-т педагогіки АПН України, [Держ. вищ. навч. закл. 
"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. — К., 2007. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5065 А] 

 УДК 373.5.016:811.161.2 
2752. Чаговець А. І. Проблема формування здорового способу життя дітей 

дошкільного віку у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Чаговець Алла Іванівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, 
[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Житомир, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4551 А] УДК 373.2.042.1 

2753. Чупахіна С. В. Проблеми оцінювання навчальних досягнень дітей 6—7-річ-
ного віку у закладах освіти України (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Чупахіна Світлана Василівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2007-4558 А] УДК 373.512 
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2754. Шевчук Т. О. Формування пропедевтичних знань з хімії в учнів 4—6 класів у 
процесі факультативного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)" / Шевчук Тетяна 
Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Мелітопол. держ. пед. ун-т]. 
— К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-5103  А] 

 УДК 373.5.016:54 
2755. Щука Г. П. Проблеми розвитку сільської школи в українській педагогіч-

ній пресі в 50—80-ті роки ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Щука Гали-
на Петрівна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5279 А] УДК 373(477-22):070"19" 

374 Позашкільна (додаткова) освіта. Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

2756. Жукотинський К. К. Формування фізичної культури учнів 8—9 класів у 
процесі фізкультурно-спортивної роботи в позашкільних навчальних закладах : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і мето-
дика виховання" / Жукотинський Корнелій Костянтинович ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля, [Ін-т пробл. виховання]. — Луганськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-5530 А] УДК 374:796.011.3 

2757. Ліпська С. Л. Методичні засади удосконалення музично-виконавської 
підготовки учнів в умовах позашкільної спеціалізованої освіти : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" 
/ Ліпська Світлана Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2007-5538 А] УДК 374.036 

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

На ступінь кандидата 

2758. Криличенко О. В. Корекція витривалості школярів з вадами зору засо-
бами фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Криличенко Ольга Володимирівна ; Південно-
укр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2007. — 20 с. : табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5494 A] УДК 376.32:796.07 

2759. Мога М. Д. Корекція рухових порушень у дітей дошкільного віку з 
дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Мога Микола Данилович ; Південноукр. 
держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5500 A] УДК 376.3.042.1 

378 Вища професійна освіта. Вищі навчальні заклади. 
Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

2760. Гришкова Р. О. Педагогічні засади формування іншомовної соціокуль-
турної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі фахової під-
готовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Гришкова Раїса Олександрівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. 
наук України. — К., 2007. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). — 100 пр. 
— [2007-5138 А] УДК 378.147 
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2761. Джеджула О. М. Теорія  і методика графічної підготовки студентів інже-
нерних спеціальностей вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Джеджула 
Олена Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Нац. пед.  
ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Тернопіль, 2007. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 33—38 (62 назви). — 100 пр. — [2007-4655 А] УДК 378.147:62 

2762. Конох А. П. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки май-
бутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і ме-
тодика проф. освіти" / Конох Анатолій Петрович ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих 
Акад. пед. наук України. — К., 2007. — 42 с. — Бібліогр.: с. 34—39 (51 назва). —  
100 пр. — [2007-4510 А] УДК 378.147:796.011 

2763. Свистун В. І. Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців аграрної 
галузі до управлінської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Свистун Валентина Іва-
нівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Акад. пед. наук України, [Нац. аграр. ун-т 
Кабінету Міністрів України, м. Київ]. — К., 2007. — 38 с. : табл. — Бібліогр.: с. 33—36 
(50 назв). — 300 пр. — [2007-4601 А] УДК 378.147:631.15/.16 

2764. Сейдаметова З. С. Методична система рівневої підготовки майбутніх інже-
нерів-програмістів за спеціальністю "інформатика" : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сейдаметова 
Зарема Сейдаліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 40 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 29—37 (97 назв). — 100 пр. — [2007-5513 А] УДК 378.147:004.588 

На ступінь кандидата 

2765. Асадчих О. В. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного 
японського монологічного мовлення на початковому етапі : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання: сх. 
мови" / Асадчих Оксана Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. —  
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5166 А] УДК 378.016:811.521 

2766. Байдацька Н. М. Педагогічні умови моніторингу якості навчальних до-
сягнень студентів у вищих навчальних закладах недержавної форми власності : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-
дика проф. освіти" / Байдацька Наталія Михайлівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Ми-
хайла Коцюбинського. — Вінниця, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 120 пр. — [2007-4885 А] УДК 378.26 

2767. Бочкарьова О. Ю. Методика навчання майбутніх учителів англійської 
мови професійно спрямованого аудіювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. мови" / Бочка-
рьова Олена Юріївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5133 А] УДК 378.147:811.111 

2768. Галаманжук Л. Л. Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до комп-
лексного використання творів пластичного мистецтва у вихованні старших дошкіль-
ників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія і методика проф. освіти" / Галаманжук Леся Людвігівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 120 пр. — [2007-4729 А] УДК 378.13:373.2 

2769. Гловин Н. М. Формування дослідницьких умінь з дисциплін природни-
чо-математичного циклу в студентів агротехнічного інституту в процесі фахової під-
готовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
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"Теорія і методика проф. освіти" / Гловин Надія Миронівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2007-5575 А] УДК 378.147 

2770. Гусак Л. П. Професійна спрямованість навчання вищої математики сту-
дентів економічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гусак Людмила Петрів-
на ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2007. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2007-4499 А] УДК 378.147 

2771. Джантіміров А. Ю. Багаторівнева підготовка інженерно-педагогічних кадрів 
для професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Джантіміров 
Анатолій Юрійович ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Акад. пед. наук України. — 
К., 2007. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4987 А] 

 УДК 378.126+377.1 
2772. Дреєрман М. Г. Становлення і розвиток вищої педагогічної освіти в 

Ізраїлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Дреєрман Марк Григорович ; Південноукр. 
держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. 
ун-т"]. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — 
[2007-4783 А] УДК 378(569.4) 

2773. Ізбаш С. С. Проектна діяльність як фактор соціально-професійної адап-
тації студентів педагогічного університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ізбаш Світлана Сер-
гіївна ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти, Акад. пед. наук України, [Мелітопол. 
держ. пед. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 120 пр. 
— [2007-5187 А] УДК 378.147 

2774. Києнко-Романюк Л. А. Розвиток критичного мислення студентської мо-
лоді як загальнопедагогічна проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Києнко-Романюк 
Лариса Анатоліївна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2007. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5586 А] УДК 378.02 

2775. Курило Л. Ф. Проблеми вітчизняної університетської педагогіки освіти в 
ХІХ — на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Людмила Федорівна Ку-
рило ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4513 А] УДК 378.4(477)"18/19" 

2776. Максимчук Б. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 
організації спортивно-масової роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Максимчук Борис Ана-
толійович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця,  
2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 
[2007-5204  А] УДК 378.147:37.037 

2777. Монастирський В. М. Педагогічні умови формування професійних на-
вичок майбутніх правоохоронців у процесі тактико-спеціальної підготовки у вищих 
навчальних закладах МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і матодика проф. освіти" / Монастирський Вале-
рій Миколайович ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 10 пр. — [2007-4523 А] УДК 378.013:351.74 

2778. Приходько Ю. І. Система особистісно орієнтованої самостійної роботи 
курсантів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика  проф. освіти" / Приходько 
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Юрій Іванович ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2007. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 14—17 (34 назви). — 100 пр. — [2007-5548 А] УДК 378.147:355 

2779. Ржевська-Штефан З. О. Формування смислоутворюючих мотивів нав-
чальної діяльності майбутніх психологів в процесі професійної підготовки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вікова 
психологія" / Ржевська-Штефан Злата Олександрівна ; Центр. ін-т післядиплом. пед. 
освіти Акад. пед. наук [України]. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5231 А] УДК 378.147:159.9 

2780. Розова Т. М. Креативність як чинник розвитку професійно-комунікатив-
них здібностей майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Розова Тетяна Миколаївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2007-4828 А] УДК 378.015.3 

2781. Самоха Р. А. Інноваційні технології фізичного виховання студентів пе-
дагогічних університетів із застосуванням народних традицій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" 
/ Самоха Роман Анатолійович ; Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. — 
К. : 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4700 А] 

 УДК 378.147:(796.011.3:398.1) 
2782. Султанова Л. Ю. Формування готовності студентів психолого-педаго-

гічних факультетів до науково-дослідної діяльності  : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Султано-
ва Лейла Юріївна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Акад. пед. наук України. — К., 
2007. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2007-5053 А] 

 УДК 378.147:001.8 
2783. Таланова Ж. П. Педагогічні умови формування професійного світогляду 

майбутнього перекладача : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Таланова Жанна Петрівна ; Кіро-
воград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Південноукр. держ. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського]. — Кіровоград, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 120 пр. — [2007-4841 А] УДК 378.14 

2784. Терзі П. П. Формування гендерної культури студентів вищих технічних 
навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Терзі Пилип Пилипович ; Кірово-
град. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Південноукр. держ. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського]. — Кіровоград, 2007. — 20, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(15 назв). — 120 пр. — [2007-5256 А] УДК 378.147 

2785. Хмілярчук Н. С. Педагогічні умови організації навчальної практики 
майбутніх менеджерів туристичної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Хмілярчук Ната-
лія Семенівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Львів. наук.-
практ. центр проф.-техн. освіти]. — Вінниця, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2007-5556 А] УДК 378.147.88:[338.48:005] 

2786. Ципко В. В. Формування гуманістичних цінностей студентів культурно-
мистецьких спеціальностей у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і 
методика навчання історії та суспільствозн. дисциплін" / Ципко Вікторія Віталіївна ; 
Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2007-4762 А] УДК 378.017.924 

2787. Шульга Г. Б. Підготовка майбутнього вчителя до формування матема-
тичних уявлень і понять в учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шульга Галина 
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Борисівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4561 А] УДК 378.147:51 

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

На ступінь кандидата 

2788. Зеленчук Я. І. Українознавчо-історична реконструкція етносоціальної 
системи Гуцульщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
09.00.12 "Українознавство" / Зеленчук Ярослав Іванович ; НДІ українознав. МОН Украї-
ни. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5388 А] УДК 39(477) 

398 Фольклор 

На ступінь кандидата 
2789. Ганіч О. М. Проблема походження української народної балади : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" 
/ Ганіч Олена Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Донец. нац. ун-т]. — Львів, 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4449 А] УДК 398.87 

2790. Громова Н. О. Різдвяно-новорічна обрядовість українців Бойківщини 
(кінець ХХ— початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Громова Наталія Олександрівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4853 А] УДК 398.332.41(477.86/.87)"19/20" 

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 
2791. Недодаєва Н. Л. Еколого-економічна стратегія розвитку вугільної про-

мисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 
"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Недодаєва 
Наталія Лазарівна ; Нац. гірн. ун-т, [Ін-т економіки пром-сті НАН України (м. До-
нецьк)]. — Дніпропетровськ, 2007. — 33 с. , включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 27—30 (34 назви). — 100 пр. — [2007-4526 А] УДК 502.13:622.3 

2792. Пилипенко Ю. В. Теоретичні основи формування і функціонування гідро-
екосистем малих водосховищ різного цільового призначення Степової зони України 
в умовах антропогенного навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Пилипенко Юрій Володимирович ; Ін-т агро-
екології Укр. акад. аграр. наук, [Херсон. держ. аграр. ун-т]. — К., 2007. — 42 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 35—38 (42 назви). — 100 пр. — [2007-4921 А] УДК 502.51:504.4](477.7) 

На ступінь кандидата 
2793. Боголєпов А. А. Вилучення U(VІ) та Со(ІІ) з використанням поліетилені-

міну та етилендиамінтетраоцтової кислоти з об’єктів навколишнього середовища : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. без-
пека" / Боголєпов Андрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії во-
ди ім. А. В. Думанського. — К., 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). 
— 100 пр. — [2007-4971 А] УДК 502.17 
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2794. Іваненко К. М. Науково-технічне забезпечення техногенної безпеки 
зварних конструкцій екологічно небезпечних виробництв : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Іваненко Костянтин 
Миколайович ; Держ. екол. ін-т М-ва охорони навколиш. природ. середовища Украї-
ни, [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2007. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(21 назва). — 100 пр. — [2007-5309  А] УДК 502/504:621.791.052 

2795. Іваницька В. М. Екологічні основи використання схилових земель під 
плодові культурбіогеоценози в умовах Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Іваницька Вікторія Миколаїв-
на ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (17 назв). — [2007-4796 А] УДК 502.174:627.533 

2796. Какутич Є. Ю. Екологічне підприємництво у забезпеченні сталого еко-
номічного зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" 
/ Какутич Євгеній Юрійович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. 
— К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4582 А] 

 УДК 502.14 
2797. Клименко Т. К. Біоекологічні особливості розподілу важких металів в 

урбосистемах промислового Дніпродзержинська : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Клименко Тетяна Карлівна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл, табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4945 А] УДК 504.5:669.018.674](477.63) 

2798. Подлєсна В. Г. Удосконалення економічного механізму екологічно спря-
мованої господарської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-
ща" / Подлєсна Василина Георгіївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2007-4872 А] УДК 502.15:332.142.6 

2799. Сівак В. К. Конструктивно-географічний аналіз лісових ландшафтів як 
основи розвитку природоохоронних територій Чернівецької області : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія 
і раціон. використання природ. ресурсів" / Сівак Володимир Карлович ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2007-4477 А] УДК 502.5:630*113](477.85) 

2800. Славова Т. В. Становлення та розвиток сільськогосподарської радіоеко-
логії в Україні другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Славова Тетяна Володи-
мирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Ско-
ороди", [Держ. наук. с.-г. б-ка Укр. акад. аграр. наук]. — Переяслав-Хмельницький, 2007. —  
21 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 110 пр. — [2007-5245 А] УДК 502.13:631.1:621.039 

2801. Чайка О. Г. Екотехнологія утилізації відпрацьованих олив : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Чайка 
Оксана Григорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2007-5085  А] УДК 502.174.1:621.892 

2802. Ямборак Р. С. Автоматизоване оцінювання та прогнозування гідрохіміч-
ного стану водних ресурсів Подільського Придністер’я : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія та раціон. 
використання природ. ресурсів" / Ямборак Раїса Семенівна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Чернівці, 2007. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4441 А] УДК 502.55(204)(477.43/.44) 

2803. Ятчишин Ю. Й. Підвищення екологічної безпеки у безвідходних техно-
логіях переробки багатокомпонентних солевмісних матеріалів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Ятчишин Юрій 
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Йосипович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5122 А] УДК 502.174.1:669.017.15 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

2804. Іванов С. В. Про *-зображення алгебр, пов'язаних з графами Кокстера : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгеб-
ра і теорія чисел" / Іванов Сергій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(5 назв). — 100 пр. — [2007-5584 А] УДК 512.7 

514 Геометрія 

На ступінь доктора 

2805. Плоский В. О. Дослідження структурних особливостей методів геомет-
ричного моделювання та тенденцій розвитку прикладної геометрії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. гра-
фіка" / Плоский Віталій Олексійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 
39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (90 назв). — 100 пр. — [2007-5223 А] УДК 514.18 

2806. Шоман О. В. Геометричне моделювання узагальнених паралельних мно-
жин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.01.01 "Прик-
лад. геометрія, інж. графіка" / Шоман Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., 
[Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2007. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 31—34 (37 назв). — 100 пр. — [2007-5111 А] УДК 514.18 

На ступінь кандидата 
2807. Моісеєнко С. В. Геометричне моделювання базисів гексагональних скін-

ченних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Моісеєнко Світлана Вікторівна ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт., [Херсон. нац. техн. ун-т]. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2007-5021 А] УДК 514.115 

2808. Ушаков Л. В. Геометричне моделювання форми рефлектора, здатного 
зосередити відбиті промені в заданому об’ємі простору : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Ушаков 
Леонід Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. техн. ун-т "Харків. полі-
техн. ін-т"]. — К., 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2007-5064 А] УДК 514.18 

515.1 Топологія 

На ступінь кандидата 
2809. Гумен С. М. Моделювання біомедичних багатопараметричних систем 

методами багатовимірної геометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Гумен Степан Мико-
лайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн.  
ін-т"]. — К., 2007. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (14 назв). 
— 100 пр. — [2007-4982 А] УДК 515.1 
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517 Аналіз 

На ступінь доктора 
2810. Капустян О. В. Глобальні атрактори неавтономних многозначних дина-

мічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.02 "Диференц. рівняння" / Капустян Олексій Володимирович ; НАН України, 
Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2007. — 33 с. — Біб-
ліогр.: с. 29—31 (30 назв). — 100 пр. — [2007-5393 А] УДК 517.9 

2811. Ласурія Р. А. Дослідження з теорії сильного підсумовування рядів Фур’є 
та апроксимації функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Ласурія Роберт Адрійович ; НАН України, Ін-т 
математики, [Абхаз. держ. ун-т]. — К., 2007. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.:  
с. 28—30 (30 назв). — 120 пр. — [2007-5162 А] УДК 517.5 

На ступінь кандидата 

2812. Алілуйко А. М. Аналіз стійкості, стабілізація та порівняння динамічних 
систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 
"Теорет. механіка" / Алілуйко Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5363 А] УДК 517.93 

2813. Ванєєва О. О. Групова класифікація та некласичні симетрії рівнянь реак-
ції-дифузії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 
"Мат. фізика" / Ванєєва Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5450 А] 

 УДК 517.958 
2814. Волощук С. Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно 

визначеними початково-крайовими умовами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Во-
лощук Сергій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4973 А] УДК 517.95+519.87 

2815. Гиря Н. П. Розподіл значень голоморфних майже періодичних функцій 
багатьох змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.01 "Мат. аналіз" / Гиря Наталія Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5377 А] УДК 517.55 

2816. Кузьмич О. І. Стійкість логіко-динамічних систем з часовим перемикан-
ням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 
"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Кузьмич Олена Іванівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. 
— [2007-5002 А] УДК 517.929 

2817. Малишева Т. М. Інтерполяційні формули в гільбертовому просторі, 
асимптотично точні на поліномах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчисл. математика" / Малишева Тетяна Миколаївна ; 
НАН України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2007. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2007-5473 А] УДК 517.988 

2818. Потороча В. В. Асимптотичні розв’язки вироджених сингулярно збуре-
них систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Потороча Во-
лодимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 21 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4957 А] УДК 517.9 

2819. Торба С. М. Операторний підхід до прямих і обернених теорем теорії набли-
жень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 
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"Мат. аналіз" / Торба Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2007. — 
21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5519 А] УДК 517.5 

2820. Юсенко К. А. Структурні теореми для *-алгебр, породжених наборами проек-
торів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 
"Мат. аналіз" / Юсенко Костянтин Андрійович ; НАН України, Ін-т математики. — 
К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5282 А] УДК 517.98 

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів. Дискретна математика 

На ступінь доктора 
2821. Тимофієва Н. К. Теоретико-числові методи розв’язання задач комбіна-

торної оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Тимофієва Надія Костянтинівна ; 
НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Міжнар. наук.-навч. центр 
інформ. технологій та систем]. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (28 назв). 
— 120 пр. — [2007-5518 А] УДК 519.14+519.168 

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика 

На ступінь доктора 
2822. Іксанов О. М. Нерухомі точки неоднорідних зглажуючих перетворень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія 
ймовірностей і мат. статистика" / Іксанов Олександр Маратович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 38 с. — Бібліогр.: с. 33—35 (33 назви) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2007-4662 А] УДК 519.21 

На ступінь кандидата 
2823. Білецький Б. О. Ефективність байєсівських методів розпізнавання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Тео-
рет. основи інформатики та кібернетики" / Білецький Борис Олександрович ; НАН 
України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 110 пр. — [2007-4604 А] УДК 519.217.2 

2824. Поперешняк С. В. Розподіли рангів слабко- та сильнозаповнених ви-
падкових матриць у полі GF(2) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Поперешняк Світ-
лана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5547 А] УДК 519.21 

2825. Черемська Н. В. Стохастичні нестаціонарні моделі в задачах обробки да-
них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 
моделювання та обчисл. методи" / Черемська Надія Валентинівна ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектрон., [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5270 А] УДК 519.21 

2826. Черніков Ю. В. Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у 
моделі спостережень Невзорова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Черніков Юрій 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 19 с. — Біблі-
огр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5558 А] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 
2827. Зінченко І. В. Система підтримки прийняття рішень при управлінні 

транспортуваннями в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Зінченко Іван 
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Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4579 А] УДК 519.6 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 

2828. Кудін В. І. Розвиток чисельних алгоритмів аналізу лінійних моделей на 
основі методу базисних матриць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделюв. та обчисл. методи" / Костенко Наталія Вален-
тинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 32 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 27—30. — 120 пр. — [2007-5535 А] УДК 519.852 

2829. Матвійчук А. В. Моделювання та аналіз економічних систем на під-
ґрунті теорії нечіткої логіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Мат-
війчук Андрій Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-
мана". — К., 2007. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (37 назв). 
— 100 пр. — [2007-5498 A] УДК 519.865 

2830. Тимохин В. М. Теоретико-методологічні засади моделювання еконо-
мічної динаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Тимохин Володи-
мир Миколайович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 36 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 30—33. — 150 пр. — [2007-4709 А] УДК 519.86:330.3 

На ступінь кандидата 

2831. Петрачкова О. Л. Моделювання процесів рефлексивного управління ме-
ханізмами формування попиту на продукцію підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. тех-
нології в економіці" / Петрачкова Олена Леонідівна ; Донец. нац. ун-т, [Ін-т еконо-
міки пром-сті]. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2007-4690 А] УДК 519.86:339.133 

2832. Петренко О. Л. Моделі управління витратами в системі внутрішньови-
робничої логістики підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" 
/ Петренко Ольга Леонідівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5338 А] УДК 519.86:005.932 

2833. Петровська Ю. В. Моделі та методи планування діяльності органів міс-
цевої влади з надання послуг населенню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" 
/ Петровська Юлія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вади-
ма Гетьмана". — К. : 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. 
— [2007-4691 А] УДК 519.86:352.078.3 

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 

523 Сонячна система 

На ступінь доктора 
2834. Бельська І. М. Оптичні властивості поверхонь астероїдів, кентаврів та тіл 

поясу Койпера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 
"Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Бельська Ірина Миколаївна ; НАН України, Го-
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лов. астрон. обсерваторія, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2007. — 30 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 22—26 (50 назв). — 100 пр. — [2007-4445 А] УДК 523.44 

На ступінь кандидата 
2835. Іванцов А. В. Визначення мас великих астероїдів на основі наземних по-

зиційних спостережень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.03.01 "Астрометрія і небес. механіка" / Іванцов Анатолій Валентино-
вич ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [НДІ "Миколаїв. астрон. обсервато-
рія"]. — К., 2007. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — 
[2007-4581 А] УДК 523.44+521.3 

524 Зірки та зоряні системи. Всесвіт  

На ступінь доктора 
2836. Захожай В. А. Статистичні закономірності в зоряних системах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, ра-
діоастрономія" / Захожай Володимир Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 
— Х., 2007. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31. — 100 пр. — [2007-5387 А] 

 УДК 524.6:519.22 

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

На ступінь кандидата 
2837. Козлова А. О. Методика оцінювання та картування біорізноманіття з ви-

користанням багатоспектральних даних дистанційного зондування Землі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.12 "Дистанц. аерокосміч. 
дослідж." / Козлова Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т геол. наук, Наук. центр 
аерокосміч. дослідж. Землі. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(9 назв). — 100 пр. — [2007-4905 А] УДК 528.854+502.211 

2838. Шевченко Р. Ю. Географо-картографічний моніторинг культових споруд  
м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.12 "Геогр. 
картографія" / Шевченко Роман Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-5434 А] УДК 528.94 

53 Фізика 

530.1 Основні теорії (принципи) фізики 

На ступінь доктора 
2839. Гладуш В. Д. Геометричні методи в теорії релятивістських конфігурацій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 "Теорет. фізи-
ка" / Гладуш Валентин Данилович ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 
33 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—30 (28 назв). — 100 пр. — [2007-4978 А] УДК 530.12:531.51 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь кандидата 
2840. Іволгіна Т. О. Методи системи стабілізації руху вимірювальної головки 

координатно-вимірювальної машини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Іволгіна Тетяна Олек-
сандрівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2007-5585 А] УДК 531.7 
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532 Гідромеханіка 

На ступінь кандидата 

2841. Гарбовський Ю. А. Транспортні та нелінійно-оптичні властивості ком-
позитів на основі іонних рідких кристалів метал-алканоатів : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.15 "Фізика молекуляр. та рідких крис-
талів" / Гарбовський Юрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2007. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4493 А] УДК 532.783 

2842. Загуменний Я. В. Взаємодія турбулентного примежового шару з в’язко-
пружним покриттям змінної товщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Загуменний Яро-
слав Вікторович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. — К., 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5386  А] УДК 532.517.4 

533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми 

На ступінь доктора 
2843. Сотніков Г. В. Електродинаміка плазмових та плазмоподібних уповіль-

нюючих структур для НВЧ-генераторів великих потужностей та високоградієнтних 
прискорювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 
01.04.08 "Фізика плазми" / Сотніков Геннадій Васильович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Харків. фіз.-техн. ін-т]. — Х., 2007. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (63 назви). 
— 100 пр. — [2007-4635 А] УДК 533.9+621.384.6 

2844. Шамрай К. П. Теорія поглинання високочастотної потужності в гелікон-
ній плазмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.08 "Фізика плазми" / Шамрай Костянтин Павлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразі-
на, [Ін-т ядер. дослідж. НАН України]. — Х., 2007. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 
(55 назв). — 100 пр. — [2007-5432 А] УДК 533.9 

534 Механічні коливання. Акустика 

На ступінь доктора 
2845. Швець О. Ю. Детермінований хаос у динамічних системах з обмеженим 

збудженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 
01.01.02 "Диференц. рівняння" / Швець Олександр Юрійович ; Нац. техн. ун-т Украї-
ни "Київ. політехн. ін-т" МОН України. — К., 2007. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 
(50 назв). — 120 пр. — [2007-5433 А] УДК 534.1 

На ступінь кандидата 
2846. Григор’єва Л. О. Чисельний аналіз осесиметричного електропружного 

деформування п’єзокерамічних циліндрів при динамічних збуреннях : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Григор’єва Людмила Олександрівна ; НАН України, Ін-т механіки 
ім. С. П. Тимошенка. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. 
— [2007-4979 А] УДК 534-21:537.226.86 

2847. Яковенко М. Г. Вплив поздовжньо-хвильових явищ на інформаційну 
щільність стрічкових носіїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Яковенко Михайло Григорович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). 
— 100 пр. — [2007-5118 А] УДК 534.11+655.3 
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535 Оптика 

На ступінь кандидата 
2848. Пір П. В. Синтез та спектрально-люмінесцентні властивості боратів луж-

ноземельних металів, активованих іонами лантанідів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" / Пір Павло Вікторо-
вич ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. А. В. Богатського. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4822 А] УДК 535.37 

2849. Урубков І. В. Електронна будова лантаноїдмісних оксидів нікелю з пе-
ровскитоподібною структурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Урубков Ілля Володимирович ; НАН 
України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2007. — 27 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 23. — 100 пр. — [2007-4637 А] УДК 535.33/.34+539.21 

2850. Фесенко О. М. Ефекти та механізми підсилення оптичних переходів біо-
органічних молекул на металевій поверхні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Фесенко Олена Мар'я-
нівна ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(23 назви). — 100 пр. — [2007-5429 А] УДК 535.34:539.21 

2851. Хорошун Г. М. Аналіз фазових сингулярностей у дифрагованому світло-
вому полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 
"Оптика, лазерна фізика" / Хорошун Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 
2007. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2007-5266 А] УДК 535.2 

536 Термодинаміка 

На ступінь доктора 
2852. Трохимчук А. Д. Структурні взаємодії в колоїдних дисперсних середо-

вищах: статистико-механічний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.24 "Фізика колоїд. систем" / Трохимчук Андрій Дмитро-
вич ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. — Львів, 2007. — 40 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 33—37 (42 назви). — 100 пр. — [2007-5427 А] УДК 536.75:538.9 

На ступінь кандидата 
2853. Звягінцева Г. В. Структурні та фазові перетворення в жароміцних ніке-

левих сплавах і їх роль в утворенні тріщин в зварних з’єднаннях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб-
ка металів" / Звягінцева Ганна Віталіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т", [Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона]. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 130 пр. — [2007-4992 А] УДК 536:669.017.3 

2854. Кошель С. В. Тепловіддача дротових теплообмінних поверхонь спіраль-
ної та спірально-тороїдальної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Кошель 
Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобудування ім. А. М. Підгор-
ного. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2007-4805 А] УДК 536.24 

2855. Недбайло О. М. Фізичне моделювання ґрунтового акумулювання тепло-
ти трубними системами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Недбайло Олександр 
Миколайович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2007. — 24 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5026 А] УДК 536.242 
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537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм  

На ступінь доктора 
2856. Сугак В. Г. Георадарне зондування зони аерації : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Сугак Воло-
димир Григорович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. 
— Х., 2007. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (30 назв). — 100 пр. — [2007-4429 А] 

 УДК 537.874:550.837.76 

На ступінь кандидата 
2857. Лісунова М. О. Структура, стабільність і перколяційні властивості 

колоїдних композицій на основі багатошарових вуглецевих нанотрубок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.24 "Фізика ко- 
лоїд. систем" / Лісунова Мілана Олександрівна ; НАН України, Ін-т біоколоїд. хімії 
ім. Ф. Д. Овчаренка. — К., 2007. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. 
— [2007-5403 А] УДК 537.31:544.77.032 

2858. Ольховський Є. О. Поширення поверхневих електромагнітних хвиль 
уздовж границі розподілу періодичних структур : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Ольховський Євгеній 
Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т"]. — Х., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2007-5479 А] 

 УДК 537.876 
2859. Сінчук А. В. Підвищення якості литого металу методом електрогідро-

імпульсної обробки розплаву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. обробки" / Сінчук Алла Вадимівна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т імпульс. процесів і технологій]. — К., 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 110 пр. — [2007-4873 А] 

 УДК 537.528:621.74 
2860. Тишко Н. Л. Врахування кореляційних ефектів моделі електронної ріди-

ни у рамках базисного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Тишко Нестор Любомирович ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 
— [2007-4545 А] УДК 537.311.31+538.945 

2861. Удовенко А. П. Характеристики випромінювання ліній передачі з імпе-
дансними межами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Удовенко Анатолій Павлович ; НАН України, Ін-т 
радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, [Радіоастроном. ін-т]. — Х., 2007. — 
15 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5521 А] УДК 537.876 

2862. Фіцич О. І. Прояви надструктури в оптичних властивостях кристалів 
тетраметиламін-тетрахлорметалатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Фіцич 
Олена Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 18 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 14—15 (20 назв). — 100 пр. — [2007-4436 А] УДК 537.311.322:535 

538.9 Фізика конденсованого стану 

На ступінь доктора 

2863. Гаєвський О. Ю. Моделі утворення довгоперіодних структур і впоряд-
кованих систем планарних дефектів у кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика тверд. тіла" / Гаєвський Олек-
сандр Юлійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2007. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — [2007-5297 А] УДК 538.9 
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2864. Гречнєв Г. Є. Електронна структура сполук d- і f-металів: ефекти гібри-
дизації і спінової поляризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика тверд. тіла" / Гречнєв Геннадій Євгенович ; Фіз.-техн. 
ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, НАН України. — Х., 2007. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (64 назви). — 100 пр. — [2007-5380 А] УДК 538.915 

2865. Москалець М. В. Нестаціонарний квантовий транспорт в мезоскопічних 
системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.02 "Теорет. фізика" / Москалець Михайло Васильович ; НАН України, Ін-т мо-
нокристалів, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2007. — 34 с. — Біблі-
огр.: с. 30—31 (22 назви). — 100 пр. — [2007-5407 А] УДК 538.935 

2866. Румянцев В. В. Взаємодія електромагнітного випромінювання та легких 
частинок з неідеальними кристалічними середовищами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика тверд. тіла" / Румянцев 
Володимир Васильович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — 
Донецьк, 2007. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (38 назв). — 100 пр. — [2007-4960 А] 

 УДК 538.9 

На ступінь кандидата 
2867. Башлаков Д. Л. Мікроконтактна спектроскопія надпровідного нікель-

борокарбіду YNi2B2C та гетероконтактів феромагнетик-немагнітний метал : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика тверд. 
тіла" / Башлаков Дмитро Леонідович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур 
ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—15. — 100 пр. — [2007-4648 А] 

 УДК 538.945:538.955 
2868. Пугіна К. В. Молекулярно-динамічне моделювання іонного розпилення 

поверхневих металевих кластерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.04.07 "Фізика тверд. тіла" / Пугіна Катерина Віталіївна ; НАН Украї-
ни, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — К. : 2007. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2007-4696 А] УДК 538.9 

2869. Тищенко С. В. Зонна структура та міжзонні переходи у вуглецевих нано-
трубках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 
"Теорет. фізика" / Тищенко Сергій Валерійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 
Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5060 А] 

 УДК 538.9-022.532 
2870. Чумаченко А. В. Довгохвильова асимптотика функцій Гріна та інфра-

червоні розбіжності у мікроскопічній теорії надплинності 4Не : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз-мат. наук : спец. 01.04.02 "Теорет. фізика" / Чумаченко 
Артем Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2007-5360 А] УДК 538.9 

2871. Шведун М. Ю. Структурні дослідження перовскітоподібних систем в 
області низькотемпературних фазових перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика тверд. тіла" / Шведун Михайло 
Юрійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2007. — 
17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4642 А] УДК 538.9 

539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика 

На ступінь доктора 
2872. Кудін О. М. Розробка науково-технологічних основ модифікації поверх-

ні кристалів для корегування їх сцинтиляційних характеристик : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Кудін 
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Олександр Михайлович ; НАН України, Ін-т монокристалів, [Ін-т сцинтиляц. ма-
теріалів НАН України]. — Х., 2007. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 (38 назв). — 
100 пр. — [2007-5161 А] УДК 539.1.074.3 

На ступінь кандидата 

2873. Георгадзе А. Ш. Розрахунки детекторів сонячних нейтрино низьких енер-
гій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 
"Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Георгадзе Анзорі Шалвович ; 
НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2007. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—24 
(17 назв). — 100 пр. — [2007-4775 А] УДК 539.165 

539.2 Властивості та структура молекулярних систем 

На ступінь кандидата 

2874. Вишивана І. Г. Оптична провідність невпорядкованих сплавів та напів-
провідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Вишивана Ірина Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5173 А] 

 УДК 539.2 
2875. Кизяк А. Ю. Процеси тунелювання і вбудови заряду в тонких і надтон-

ких плівках SiO2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кизяк Анатолій Юрійович ; НАН України, 
Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2007-5190 А] УДК 539.216:537.222 

2876. Москаленко В. В. Роль нелінійних взаємозв'язків точкових та протяжних 
дефектів в зміні характеристик міцності та пластичності матеріалів під опромінен-
ням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 
"Фізика твердого тіла" / Москаленко Віта Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2007-5331 А] УДК 539.2 

2877. Стара Т. Р. Природа люмінесценції та процеси старіння структур з крем-
нієвими наночастинками в оксидній матриці : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Стара Тетяна Рус-
ланівна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН Ук-
раїни. — К., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2007-5250 А] 

 УДК 539.217:539.219.1 

539.3/.6 Опір матеріалів 

На ступінь доктора 

2878. Бородій М. В. Прогнозування довговічності металевих матеріалів за 
непропорційного малоциклового навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Бородій Ми-
хайло Васильович ; Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. — К., 2007. —  
35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (34 назви). — 100 пр. — [2007-4608 А] УДК 539.376 

2879. Дацишин О. П. Розрахункові моделі механіки руйнування для оцінюван-
ня довговічності твердих тіл при їх циклічній контактній взаємодії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердо-
го тіла" / Дацишин Олександра Петрівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Кар-
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пенка. — Львів, 2007. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—38 (55 назв). — 100 пр. — 
[2007-5456 А] УДК 539.375:620.178 

2880. Дробенко Б. Д. Термомеханіка пружно-пластичних термочутливих фе-
ромагнітних електропровідних тіл обертання за дії квазіусталених електромагнітних 
полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 
"Механіка деформів. твердого тіла" / Дробенко Богдан Дем’янович ; НАН України, 
Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2007. — 
36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (32 назви). — 100 пр. — [2007-5305 А] УДК 539.3 

На ступінь кандидата 

2881. Абідо Ала Іддін Адам Сулейман. Гармонічні коливання багатозв’язних 
циліндричних тіл при змішаних граничних умовах на їх плоских гранях : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка де-
формів. твердого тіла" / Абідо Ала Іддін Адам Сулейман ; Донец. нац. ун-т, [Сум. держ. 
ун-т]. — Донецьк, 2007. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — 100 пр. — 
[2007-5283 А] УДК 539.3 

2882. Батура А. С. Розробка методів аналізу гармонійних коливань просторо-
вих трубопроводів з урахуванням реальної податливості згину труби : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
тверд. тіла" / Батура Анатолій Сергійович ; Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка 
НАН України. — К., 2007. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 100 пр. — 
[2007-4969 А] УДК 539.4 

2883. Богдан А. В. Розробка методів розрахунку напруженого стану трубопро-
водів з урахуванням геометричної нелінійності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. тверд. тіла" / Богдан Андрій 
Васильович ; Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. — К., 2007. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4928 А] УДК 539.4 

2884. Васильєв Т. А. Аналіз напружено-деформованого стану в змішаних зада-
чах згину скінчених циліндричних тіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Васильєв Тарас 
Анатолійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2007-4770 А] УДК 539.3 

2885. Лазар В. Ф. Методи оцінки міцності, тріщиностійкості позацентрово 
стиснутих і розтягнутих залізобетонних елементів конструкцій під час короткочас-
них навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Лазар Василь Федорович ; Тернопіл. держ. 
техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Мукачів. технол. ін-т]. — Тернопіль, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — Б. т. — [2007-5323 А] УДК 539.3:624.012.45 

2886. Турчак Т. В. Багаторівневий взаємозв'язок деформаційних властивостей та 
параметрів структури алюмінію, нікелю та деяких жароміцних сталей : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Турчак 
Тетяна Вікторівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2007. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5354 А] УДК 539.3:669 

2887. Цибульник В. О. Розв’язання двовимірних задач статики конічних обо-
лонок змінної товщини на основі апроксимації функцій дискретними рядами Фур’є : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Меха-
ніка деформів. твердого тіла" / Цибульник Віталій Олександрович ; НАН України,  
Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16  
(6 назв). — 100 пр. — [2007-5074 А] УДК 539.3 
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54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 
2888. Кіріяк Г. В. Підвищення чутливості та селективності люмінесцентного 

визначення Tb(ІІІ), Dy(ІІІ), Рr(ІІІ) та Еu(ІІІ) у присутності супутніх лантанідів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. 
хімія" / Кіріяк Ганна Василівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. 
— Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2007-4799 А] УДК 543.426 

544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії 

На ступінь доктора 
2889. Шевченко О. В. Діаграми стану систем оксидів цирконію та гафнію з 

оксидами рідкісноземельних елементів як фізико-хімічна основа створення нових 
матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : спец. 02.00.04 
"Фіз. хімія" / Шевченко Олексій Володимирович ; НАН України, Ін-т пробл. мате-
ріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2007. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 35—38 (44 назви). — 100 пр. — [2007-4560 А] УДК 544.2 

На ступінь кандидата 
2890. Котвіцький О. Г. Сорбційні властивості і рухливість іонів в матеріалах 

на основі фосфатів Zr (IV) і Mo(VI) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Котвіцький Олексій Григорович ; НАН Украї-
ни, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4585  А] УДК 544.726 

2891. Теус С. М. Вплив водню на електронну структуру, фазові переходи та 
механічні властивості сплавів на основі заліза з гцк граткою : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Теус Сергій 
Миронович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2007. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2007-5351 А] УДК 544.163.2:669.018.2 

2892. Черненко Л. О. Механізм утворення електрохімічно активних часток у 
розплавах вольфраматів лужних та лужноземельних металів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Черненко Людми-
ла Олексіївна ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського, 
[Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — К., 2007. — 22 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4554 А] УДК 544.2 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 
2893. Бонь В. В. Синтез, будова, властивості координаційних сполук Rh (ІІІ) та 

Pb (ІІ) з ароматичними похідними саліцилальдімінів та карботіоамідів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорган. хімія" / Бонь 
Володимир Васильович ; НАН України, Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В. І. Вернадсь-
кого. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 
100 пр. — [2007-5449 А] УДК 546 

2894. Галюк О. В. Механізми дефектоутворення і фізико-хімічні властивості 
твердих розчинів у системах Pb-Sb(Bi)-Te, Pb-Sb(Bi)-Se, Sn-Sb(Bi)-Te : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія тверд. тіла" / Га-
люк Оксана Володимирівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-
Франківськ, 2007. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. —  
[2007-4650 А] УДК 546.3.022.384.2 
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2895. Глух О. С. Фазові рівноваги та властивості проміжних сполук у системі 
Тl2Se-GeSe2-SnSe2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 
02.00.01 "Неорган. хімія" / Глух Олег Станіславович ; Ужгород. нац. ун-т. — 
Ужгород, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2007-4777 А] УДК 546 

2896. Стерчо І. П. Фазові рівноваги в системах з двохіонним заміщенням на 
основі сполук Rb3(Cs3)Sb2 (Bi2)Br9(I9), одержання та властивості монокристалів твер-
дих розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 
"Неорган. хімія" / Стерчо Іванна Петрівна ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4839 А] УДК 546.6 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 
2897. Афанасенко О. В. Антиоксидантні властивості та молекулярна будова 

природних і синтетичних фенолів та N-вмісних гетероциклів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Афанасен-
ко Ольга Вікторівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т, [Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— [2007-4486 А] УДК 547.82+547.853]:543.3 

2898. Кобилінський С. М. Хімічна модифікація, будова та комплексоут-
ворюючі власивості хітозану та його похідних : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Кобилінсь-
кий Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 
2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. 
— [2007-4667 А] УДК 547.995 

2899. Пальчиков В. О. Оксиген- та нітрогенвмісні похідні ангідриду біцикло 
[2.2.1] гепт-5-ен-ендо, ендо-2,3-дикарбонової кислоти. Синтез і властивості : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Орг. хімія" / Паль-
чиков Віталій Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", 
[Дніпропетров. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (19 назв). — 100 пр. — [2007-5543  А] УДК 547 

2900. Платонов М. О. Дизайн, синтез та дослідження регуляторних властивос-
тей похідних 6-азапіримідинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Платонов Максим Олегович ; НАН 
України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2007-5339 А] УДК 547.853:577.2 

2901. Свердліковська О. С. Полімерні четвертинні амонієві солі на основі 
алкілароматичних та аліфатичних дигалогенидів і морфоліну : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. спо-
лук" / Свердліковська Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. 
хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2007-4425 А] УДК 547.233.4’412’413’539’867 

2902. Шабельник К. П. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідів 
(6-R-4-оксо-4Н-хіназолін-3-ІЛ)алкіл (арил)карбонових кислот : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармако-
гнозія" / Шабельник Костянтин Петрович ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-5094 А] УДК 547.856:615.31 
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548 Кристалографія 

На ступінь кандидата 
2903. Зосим Д. І. Довгомірні сцинтиляційні позиційно-чутливі детектори гама 

радіації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 
"Матеріалознавство" / Зосим Дмитро Іванович ; НАН України, Ін-т монокристалів, 
[Ін-т сцинтиляц. матеріалів]. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 
— [2007-4580 А] УДК 548.5:539.1.074.3 

55 Геологія. Науки про Землю 

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

551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі. Спелеологія 

На ступінь кандидата 
2904. Пилипович О. В. Еколого-геоморфологічний моніторинг басейнових сис-

тем верхнього Дністра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.04 "Геоморфологія і палеогеографія" / Пилипович Ольга Василівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(18 назв). — 150 пр. — [2007-5413 А] УДК 551.435.1:502.17 

2905. Шушняк В. М. Сучасна екзоморфодинаміка Українських флішових Кар-
пат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.04 "Гео-
морфологія і палеогеографія" / Шушняк Володимир Миколайович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). 
— 100 пр. — [2007-5437 А] УДК 551.4(477-292.452) 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 
2906. Аксьом Н. М. Прогноз стійкості схилів з урахуванням впливу атмосфер-

них опадів (на основі ГІС-технологій) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геол. наук : спец. 04.00.05 "Геол. інформатика" / Аксьом Наталія Миколаївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2007-5482 A] УДК 551.5:004.4 

551.7/.8 Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь кандидата 
2907. Науменко О. Д. Літолого-фаціальний аналіз тектонічних структур Кер-

ченського півострова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 
04.00.21 "Літологія" / Науменко Олексій Дмитрович ; НАН України, Від-ня мор. гео-
логії і осадового рудоутворення ННПМ НАН України. — К., 2007. — 19 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4525 А] УДК 551.782.022.4(477.75) 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь кандидата 
2908. Костенко Н. В. Регіональні особливості мікроелементного складу грані-

тоїдів докембрійської тектоно-магматичної активізації : (на прикладі Українського 
щита) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.05 
"Геолог. інформатика" / Костенко Наталія Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 
— [2007-5534 А] УДК 552.08:53 
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57 Біологічні науки 

574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія 

На ступінь кандидата 

2909. Муханов В. С. Теплопродукція піко- і фемтопланктону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Муханов 
Володимир Сергійович ; НАН України, Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевсь-
кого. — Севастополь, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). 
— 100 пр. — [2007-4866 А] УДК 574.583 

575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення 

На ступінь кандидата 

2910. Волкова Н. Є. Генетичний аналіз компонентів статевої поведінки Drosophila 
melanogaster Meig. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.15 "Генетика" / Волкова Наталія Євгенівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 
— Х., 2007. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2007-5451 А] 

 УДК 575.1 
2911. Приходько Т. А. Вроджені щілини губи і/або піднебіння: поширеність 

серед новонароджених і чинники ризику виникнення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Приходько Тетяна Ана-
толіївна ; Укр. ін-т клініч. генетики Харків. держ. мед. ун-ту МОЗ України, [Держ. 
установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва, м. Київ]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 150 пр. — [2007-4596 А] УДК 575.17:616-053.2 

576 Цитологія 

На ступінь кандидата 
2912. Калініна Я. М. Ріст та диференціація клітин кореня Brassica rapa L. в 

умовах мікрогравітації та кліностатування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Калініна 
Яна Михайлівна ; НАН України, Ін-т клітин. біології та генетич. інженерії, [Ін-т 
ботаніки ім. М. Г. Холодного]. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(21 назва). — 100 пр. — [2007-4583 А] УДК 576.3.012.4 

577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 

2913. Гриненко Т. В. Регуляція фібринолізу некаталітичними ділянками 
молекул плазміногену/плазміну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 
наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гриненко Тетяна Вікторівна ; НАН України, Ін-т 
біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2007. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (45 назв). 
— 100 пр. — [2007-5178 А] УДК 577.151.4 

2914. Дмитренко В. В. Асоціація змін транскрипційної активності генів із ви-
никненням і прогресією гліальних пухлин головного мозку : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Дмит-
ренко Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генети-
ки. — К., 2007. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (32 назви). 
— 100 пр. — [2007-5179 А] УДК 577.21:616.821-006.48 
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2915. Малиш П. М. Біохімічні, структурно-функціональні та метаболічні змі-
ни консервованої крові людини в процесі зберігання при позитивній температурі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біо-
хімія" / Малиш Павло Миколайович ; М-во охорони здоров’я України, Луган. держ. 
мед. ун-т. — Луганськ, 2007. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — 
100 пр. — [2007-5539 А] УДК 577.12+612.12]:615.387 

2916. Солдатов О. О. Метаболічні механізми адаптації чорноморських риб до 
гіпоксичних станів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 
03.00.10 "Іхтіологія" / Солдатов Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т гідро-
біології, [Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського]. — К., 2007. — 38 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (52 назви). — 100 пр. — [2007-5552 А] УДК 577.12:597.2/.5 

На ступінь кандидата 

2917. Бобик В. І. Серцевий міозин як автоантиген при розвитку дилятаційної кар-
діоміопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 
"Молекуляр. біологія" / Бобик Василь Іванович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біо-
логії та генетики. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2007-5288 А] УДК 577.2 

2918. Дибков М. В. Молекулярно-генетичні зміни при Рh'-позитивних лейке-
міях та їхня діагностика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Дибков Михайло Васильович ; НАН Украї-
ни, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4612 А] УДК 577.2 

2919. Ільєнко І. М. Апоптоз, імунофенотип та функціональна активність еле-
ментів гемопоезу у хворих на мієлодиспластичний синдром у віддалений період після 
опромінення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 
"Радіобіологія" / Ільєнко Ірина Миколаївна ; Акад. мед. наук України, Наук. центр радіац. 
медицини. — К., 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. 
— [2007-4455 А] УДК 577.32:612.119:[616.832:616-001.28] 

2920. Кернична І. З. Дослідження ефективності застосування антиоксидантів 
та ентеросорбентів за умов інтоксикації солями цинку та купруму : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кернична Іванна 
Зіновіївна ; Ін-т біології тварин УААН, [Теонопіл. держ. мед. ун-т]. — Львів, 2007. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2007-5004 А] УДК 577.1 

2921. Кочешкова Н. С. Ідентифікація та властивості іон-транспортувальних 
АТР-гідролаз сперматозоїдів чоловіків за умов олігозооспермії : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кочешкова Наталія 
Сергіївна ; Ін-т біології тварин УААН, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. 
— Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2007-5009 А] УДК 577.1 

2922. Лянна О. Л. Роль цистеїнових катепсинів у деградації білків при пато-
логічних станах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.04 "Біохімія" / Лянна Ольга Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 
— [2007-5017 А] УДК 577.1 

2923. Прилуцька С. В. Біохімічні ефекти фулеренів С60 та С60-композитів у 
клітинах різних типів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Прилуцька Світлана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2007-5227 А] УДК 577.3 
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2924. Фільчуков Д. О. Біохімічна регуляція апаптозу в умовах пухлинного 
процесу у нирках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.32 "Мед. біохімія" / Фільчуков Денис Олександрович ; Луган. держ. мед. ун-т. — 
Луганськ, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4549 А] 

 УДК 577.113:616.61-006 
2925. Шандренко С. Г. Зміни обміну оксиду азоту в організмі щурів при його 

гіперпродукції та можливості їхньої корекції (ЕПР спектроскопічні дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" 
/ Шандренко Сергій Григорович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна, [Ін-т 
екогігієни та токсикології ім. Л. І. Медведя]. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2007-5096 А] УДК 577.128 

2926. Ясна Н. С. Удосконалення методів аналізу білків в субстанціях та лі-
карських формах лаферону та ронколейкіну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Ясна Наталія 
Степанівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова]. — К., 2007. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5281 А] 

 УДК 577.11:615.281 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 
2927. Бурова Л. М. Особливості взаємодії помірного бактеріофага Р1 Escherichia 

coli фітопатогенними бактеріями роду Erwinia : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Бурова Лариса Михайлівна ; 
НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2007. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4491 А] 

 УДК 578.26:579.842.1/.2 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 
2928. Герасимів І. М. Мікробіобіологічне обґрунтування застосування міра-

містину для корекції мікробіоценозу шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Герасимів Ігор Михайлович ; Держ. 
установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук Украї-
ни", [Тернопіл. держ. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2007-5298 А] УДК 579 

2929. Дімова М. І. Бактеріоциногенні і пробіотичні властивості лактобацил : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіо-
логія" / Дімова Марія Іванівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. За-
болотного. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2007-4501 А] УДК 579.864:615.331 

2930. Липко П. М. Антимікробні, біологічні властивості препаратів, що міс-
тять чотирьохвалентний азот, хінолоній і ментол : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Липко Павло Михайло-
вич ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. 
наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2007-5325 А] УДК 579:615.28 

2931. Хоменко Л. А. Нокардіоподібні актинобактерії-деструктори моторних олив : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіо-
логія" / Хоменко Людмила Анатоліївна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусоло-
гії ім. Д. К. Заболотного. — К., 2007. — 23 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 19—21 (16 назв). — 120 пр. — [2007-5069 А] УДК 579.87:665.73 
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58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 

2932. Беднарська І. О. Рід Festuca L. (Poaceae) у флорі західних регіонів Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Бо-
таніка" / Беднарська Ірина Олександрівна ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН 
України, [Ін-т екології Карпат НАН України]. — К., 2007. — 21 с. : табл. — Біблі-
огр.: с. 16—19 (38 назв). — 100 пр. — [2007-4887 А] УДК 582.542.1 

2933. Гриценко В. В. Лучні степи Київського плато: флора, рослинність, по-
пуляції рідкісних видів та охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 10.01.07 "Ботаніка" / Гриценко Вікторія Володимирівна ; НАН Ук-
раїни, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(23 назви). — 100 пр. — [2007-4450  А] УДК 581.93:502.75(477.41) 

2934. Дмитрик П. М. Особливості технології вирощування фенхеля звичай-
ного в умовах  Передкарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Дмитрик Павло Миколайович ; Поділ. держ. 
аграр.-техн. ун-т. — Кам’янець-Подільський, 2007. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 19—20 (4 назви). — 100 пр. — [2007-4854 А] УДК 582.794.1:631.58 

2935. Жигалова С. Л. Рід Juglans L. (Juglandaceae) в Україні : (морфолого-біо-
логічні та географічні особливості, систематичне положення та народногосподарське 
значення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 19.00.09 
"Ботаніка" / Жигалова Світлана Леонідівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Хо-
лодного. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2007-4788 А] УДК 581.4/.9:634.51](477) 

2936. Никирса Т. Д. Флора Хотинської височини (Прут-Дністровське межи-
річчя): аналіз, порівняльна характеристика й охорона : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Никирса Тетяна Дмит-
рівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2007-4467 А] УДК 581.93(477.85) 

2937. Пономаренко В. О. Біологічні особливості репродукції видів роду 
Juniperus L. в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Пономаренко Валентина 
Олександрівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Нац. дендропарк "Со-
фіївка"]. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2007-5342 А] УДК 582.477.6:581.162.165.7](477.4) 

2938. Прохорова С. І. Екологічні особливості синантропних видів рослин в 
техногенно трансформованому середовищі південного сходу України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Прохорова 
Світлана Ігорівна ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 
2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 
[2007-4423 А] УДК [581.5:581.9](477.6) 

2939. Якуба І. П. Фізіолого-біохімічне обґрунтування оптимізації марганцево-
го живлення сільсьгосподарських культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Якуба Ірина Петрівна ; НАН 
України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 
2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2007-4562 А] УДК 581.1:631.811 
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59 Зоологія 

На ступінь доктора 
2940. Іванов С. П. Біономія бджіл-мегахілід (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) 

і еволюція їх гніздобудівельних інстинктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Іванов Сергій Петрович ; Ін-т захисту 
рослин Укр. акад. аграр. наук, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2007. —  
44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40. — 100 пр. — [2007-5390 А] УДК 595.799:591.5 

На ступінь кандидата 
2941. Кришталь Д. О. Характеристика калієвих іонних струмів плазматичної 

мембрани гладеньком'язових клітин сім'явивідних протоків щура : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Кришталь 
Дмитро Олександрович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. 
— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21. — 100 пр. — [2007-4807 А] УДК 591.463.6:599.323.41 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 
2942. Бітюцький В. С. Біотехнологія одержання комплексних антианемічних 

препаратів та їх застосування для корекції адаптивних систем організму поросят в 
постнатальному онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Бітюцький Володимир Семенович ; Білоцерків. 
держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2007. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35  
(40 назв). — 100 пр. — [2007-4846 А] УДК 604.4:615.2]:636.4 

На ступінь кандидата 
2943. Дем’янчук Н. П. Біотехнологічні аспекти виробництва ентомологічного 

препарату трихограми (Hymenoptera, Тrichogrammatidae) для біологічного захисту 
рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біо-
технологія" / Дем’янчук Наталія Петрівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4780 А] УДК 602.4:632.913 

61 Медичні науки. Охорона здоров'я 

611 Анатомія. Порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 
2944. Дерев’янко Л. П. Стан гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової та симпато-

адреналової систем за умов дії на організм тварин малих доз іонізувального випро-
мінення та коригування виявлених порушень : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра біол. наук : [спец.] 13.00.01 "Радіобіологія" / Дерев’янко Людмила Петрів-
на ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини". — К., 
2007. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (52 назви). — 125 пр. — [2007-5140 А] 

 УДК 611.814:612.451:612.014.48 

На ступінь кандидата 
2945. Джура О. Р. Вікові морфофункціональні особливості прищитоподібних 

залоз та їх роль у формуванні кісткової тканини : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Джура 
Ольга Романівна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., 
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[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 120 пр. — [2007-4781 А] УДК 611.44.018 

2946. Лісничок С. О. Анатомічні особливості пієлоуретерального сегмента в 
ранньому періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Лісничок Сергій Олександрович ; Він-
ниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2007. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4515 А] УДК 611.62.013 

2947. Ставничий О. С. Морфофункціональний стан тканин сечоводу при зши-
ванні його різними хірургічними нитками в експерименті : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Ставничий 
Олексій Сергійович ; М-во охорони здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." (м. Полтава)]. 
— Сімферополь, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 120 пр. — [2007-4538 А] 

 УДК 611.61:616-001 

612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

2948. Лаповець Л. Є. Особливості реакції нейрогормональної та імунної сис-
тем на фізичне навантаження у здорових людей та хворих на стабільну стенокардію : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фі-
зіологія" / Лаповець Любов Євгенівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бого-
мольця НАН України, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2007. — 
38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (34 назви). — 100 пр. — [2007-5197 А] 

 УДК 612.43/.45.017 
2949. Натрус Л. В. Про роль преоптичної області та переднього гіпоталамуса у 

підтримці констант гомеостазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Натрус Лариса Валентинівна ; М-во охорони 
здоров’я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2007. — 32 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (37 назв). — 150 пр. — [2007-4916 А] УДК 612.826.4 

2950. Швець В. І. Механізми взаємодії систем регуляції агрегатного стану 
крові та водно-сольового обміну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 
наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Швець Валентин Іванович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 2007. — 35 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (31 назва). — 100 пр. — [2007-5274 А] УДК 612.1.015.3 

На ступінь кандидата 

2951. Мінін В. В. Реакції серцево-судинної і центральної нервової систем на 
вестибулярні подразнення у боксерів з різним рівнем вестибулярної стійкості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 
людини та тварин" / Мінін Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4419 А] УДК 612.17/.18:[612.2:796.83.07 

2952. Паніна Л. В. Варіабельність серцевого ритму і функціонально-метабо-
лічна активність різних органів при експериментальній гемічній гіпоксії та поперед-
ньому застосуванні коригуючих середників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Паніна Любов Володимирів-
на ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 
2007. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 (23 назви). — 100 пр. — [2007-5036 А] УДК 612.17 
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2953. Тютюннік О. А. Реґіонарна гемодинаміка, мікроциркуляція при облі-
теруючому атеросклерозі судин нижніх кінцівок у хворих на хронічну критичну іше-
мію : (особливості патогенезу та обґрунтування способу реваскулярізації) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" 
/ Тютюннік Олексій Анатолійович ; М-во охорони здоров’я України, Луган. держ. 
мед. ун-т. — Луганськ, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 120 пр. — 
[2007-5520 А] УДК 612.13:616.13-004.6 

2954. Чупашко О. І. Функціонально-метаболічний статус міокарда: адаптивні 
можливості та корекція за умов експериментального гіпотиреозу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Чупашко 
Олеся Іванівна ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-
лицького. — Львів, 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (17 назв). — 100 пр. 
— [2007-5083 А] УДК 612.17.015.3:616.441-008.61 

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія 

613.6 Професійні фактори, шкідливі для здоров'я. Гігієна праці. 
Профілактика профзахворювань 

На ступінь кандидата 
2955. Швець А. В. Обґрунтування психофізіологічних критеріїв прогнозуван-

ня професійної придатності військових пілотів до участі у миротворчих операціях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна" 
/ Швець Андрій Володимирович ; Ін-т медицини праці АМН України, [НДІ пробл. 
військ. мед. Збройн. сил України]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2007-5099 А] УДК 613.693 

614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист 
від нещасних випадків та їхні попередження. Медицина катастроф 

На ступінь кандидата 
2956. Вишар Г. М. Наукове обґрунтування адаптивного управління належним 

асортиментом лікарських засобів різних номенклатурно-правових груп : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків 
та орг. фармац. справи" / Вишар Григорій Миколайович ; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. 
— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (30 назв). — 100 пр. — [2007-4570 А] УДК 614.27 

2957. Козарь В. Я. Репродуктивне здоров’я жінок фертильного віку, мешканок 
сільськогосподарського регіону з природним йододефіцитом : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство і гінекологія" 
/ Козарь Вікторія Яківна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 
Акад. мед. наук України". — К., 2007. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2007-5398 А] УДК 614.79:612.392]-055.2 

2958. Орда О. М. Наукове обґрунтування управління медико-соціальною про-
філактикою перинатальної смертності в умовах Донецького регіону : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Орда 
Олександр Миколайович ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядип-
лом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 
2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2007-5503 А] 

 УДК 614.2+616-058 
2959. Павліченко О. В. Санітарно-гігієнічна оцінка впливу абіотичних факторів на 

природну резистентність м’ясних каченят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Павліченко Олена Володи-
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мирівна ; М-во аграр. політики України, Харків. держ. зоовет. акад. — Х., 2007. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-5032 А] УДК 614.9:636.597 

2960. Шкромада О. І. Санітарно-гігієнічне обґрунтування використання бакте-
рицидного бетону в приміщеннях при вирощуванні свиней : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Шкромада 
Оксана Іванівна ; Харків. держ. зоовет. акад., [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2007. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5109 А] УДК 614.9 

614.8 Пожежна охорона 
На ступінь кандидата 

2961. Григоренко О. М. Підвищення ефективності протипожежного захисту 
деревини з використанням епоксидних композицій зі зниженим димоутворенням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. 
безпека" / Григоренко Олександр Миколайович ; Ун-т цивіл. захисту України. — Х., 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4652 А] 

 УДК 614.84:661.174 
2962. Жартовський С. В. Підвищення ефективності вогнезахисту фанери про-

сочувальними засобами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Жартовський Сергій Володимирович ; Харків. 
держ. техн. ун-т буд-ва і архіт., [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля]. — Х., 2007. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4787 А] УДК 614.842.6 

2963. Згуря В. І. Удосконалення системи визначення пожежонебезпечних влас-
тивостей речовин, матеріалів та будівельних конструкцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Згуря В'ячеслав Івано-
вич ; М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобил. катастрофи, Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2007. — 25 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4942 А] УДК 614.841.3 

2964. Кавєра О. Л. Обґрунтування параметрів способу безпечної експлуатації 
електрообладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.26.01 "Охорона праці" / Кавєра Олексій Леонідович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 
нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). 
— 100 пр. — [2007-4899 А] УДК 614.841:621.3 

2965. Клим’юк М. М. Удосконалення існуючих та розробка нових методів ви-
бору і оцінки властивостей матеріалів верху взуття пожежників : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Клим’юк 
Михайло Михайлович ; М-во України з питань надзвичайн. ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, [Львів. держ. ун-т безпеки 
життєдіяльн.]. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2007-4997 А] УДК 614.897 

2966. Лущ В. І. Підвищення ефективності гасіння пожеж легкозаймистих та 
горючих речовин комбінованими пінними струменями : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Лущ Василь Іванович ; 
М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобил. катастрофи, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5016 А] УДК 614.842.8 

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 
2967. Марчишин С. М. Фармакологічне обґрунтування створення нового лі-

карського препарату на основі екстракту пирію повзучого : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Марчишин Світ-
лана Михайлівна ; М-во охорони здоров’я України, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
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бачевського, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 
(38 назв). — 100 пр. — [2007-4519 А] УДК 615.015.32 

На ступінь кандидата 

2968. Янєва О. Д. Взаємодія мультирезистентних до металів бактерій з іонами 
міді, кадмію і ванадію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Янєва Ольга Дорофіївна ; НАН України, Ін-т 
мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — [2007-5120  А] УДК 615.015.8+546.3 

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

На ступінь кандидата 

2969. Беркало Н. М. Експериментальне обґрунтування можливості викорис-
тання нової комбінованої мазі для лікування тромбофлебіту : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Беркало Ната-
лія Миколаївна ; Нац. фармац. ун-т, М-во охорони здоров’я України. — Х., 2007. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2007-5286 А] УДК 615.225 

2970. Грем О. Ю. Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий 
діабет 2 типу (модель діяльності клінічного провізора) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
справи" / Грем Оксана Юріївна ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед.  
ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. 
— 100 пр. — [2007-5379 А] УДК 615.252.349.7:616.379-008.64 

2971. Ісам Насер. Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь вальпроє-
вою кислотою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Ісам Насер ; М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядип-
лом. освіти]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2007-5391 А] УДК 615.214.24:543.062 

2972. Коломійцева Г. М. Удосконалення тактики вакцинопрофілактики кору, 
епідемічного паротиту і краснухи у дітей, народжених віл-інфікованими матерями : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміо-
логія" / Коломійцева Галина Миколаївна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т епіде-
міології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського". — К., 2007. — 22 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-5465 А] УДК 615.37:(616.98:578.828ВІЛ)]-053.2 

2973. Кошовий О. М. Створення нового лікарського засобу на основі комп-
лексної переробки листя евкаліпту прутовидного : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Ко-
шовий Олег Миколайович ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. фармац. ун-т]. — К., 2007. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2007-5000 А] 

 УДК 615.32:582.883.4:581.45 
2974. Куценко С. А. Удосконалення діяльності фармацевтичних підприємств 

на основі логістичного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Куценко 
Сергій Анатолійович ; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2007-5003 А] УДК 615.1:005.932 

2975. Павлов С. В. Церебропротективна активність похідних (4-оксо-4Н-хіна-
золін-3-іл)-алкіл (арил) карбонових кислот в умовах імобілізаційного стресу (експе-



   

 86 

риментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Павлов Сергій Васильович ; Акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології", [Запоріз. держ. мед ун-т]. — К., 
2007. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 100 пр. — [2007-5034 А] 

 УДК 615.21 
2976. Перчик О. А. Схоронність екстракту плаценти на етапах низькотемпе-

ратурного зберігання та його ефективність при урогенітальних розладах у жінок в клі-
мактерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 
"Кріомедицина" / Перчик Ольга Анатоліївна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології 
і кріомедицини. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. 
— [2007-4530 А] УДК 615.451+618.173 

2977. Петровська Г. П. Окислювальні та кон’югаційні реакції біотрансформа-
ції ксенобіотиків за умов гострого та хронічного запального процесу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Пет-
ровська Ганна Павлівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4821 А] УДК 615.372.015 

2978. Рибачук В. Д. Розробка складу та технології комбінованої мазі для ліку-
вання алергічних захворювань шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та організація фармац. справи" / Ри-
бачук Василь Дмитрович ; Нац. фармац. ун-т. — Х.,  2007. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4827 А] УДК 615.454.1:615.218 

2979. Сидора Н. В. Фармакогностичне дослідження видів роду Crataegus L. 
флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Сидора Наталя В'ячеславівна ; Нац. фар-
мац. ун-т, М-во охорони здоров’я України. — Х., 2007. — 22 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—19 (29 назв). — 100 пр. — [2007-5048 А] УДК 615.322:582.734.3 

2980. Сіденко Л. М. Стабілізація і стандартизація складу та технології одер-
жання препаратів у формі крапель на прикладі назальних / очних крапель Вілозен і 
очних крапель Тропікамід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Сіденко Лариса 
Миколаївна ; Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. засобів". — Х., 2007. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5237 А] 

 УДК 615.217/218.07 
2981. Сотнікова Н. В. Науково-методичні підходи до мінімізації ризиків на 

ринку дієтичних добавок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та організація фармац. справи" / Сотнікова 
Наталія Валеріївна ; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2007-4837 А] УДК 615.32 

2982. Ткаченко Г. М. Розробка промислової технології та організація вироб-
ництва гелів "Троксерутин 2 %" і "Еконазол 1 %" : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. за-
собів" / Ткаченко Ганна Михайлівна ; Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. засобів". 
— Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5352 А] 

 УДК 615.454.1:616.14-002 
2983. Чуєшов О. В. Розробка складу та технології м’якої лікарської форми для ліку-

вання інфекційно-алергічних захворювань шкіри та раневого процесу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 
справи" / Чуєшов Олег Владиславович ; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4557 А] УДК 615.454.1.014:616.5-002 
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2984. Шебеко С. К. Експериментальне обґрунтування застосування глюкоза-
міну гідрохлориду та його комбінації з диклофенаком натрію в терапії гломерунеф-
ритів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 
"Фармакологія" / Шебеко Сергій Костянтинович ; Нац. фармац. ун-т, М-во охорони 
здоров’я України. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2007-5100 А] УДК 615.254 

2985. Шевчук О. В. Експериментальне обґрунтування доцільності застосуван-
ня α-ліпоєвої кислоти при закритій черепно-мозковій травмі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Шевчук Окса-
на Василівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токси-
кології". — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— 100 пр. — [2007-5102 А] УДК 615.35:616.831-001-092.4 

2986. Юдіна Ю. В. Розробка складу та технології геріатричного препарату у 
формі гранул на основі порошку листя гінкго дволопатевого : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. спра-
ви" / Юдіна Юлія Вікторівна ; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2007. — 21 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5440 А] УДК 615.453.2/.3:581.144.4:582.46 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 
Електротерапія. Радіотерапія та інші (немедикаментозні) терапевтичні 

засоби. Курортологія 

На ступінь доктора 

2987. Мізін В. І. Факторна оптимізація санаторно-курортного відновлювально-
го лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 
"Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Мізін Володимир Іванович ; М-во 
охорони здоров’я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, [Крим. держ. мед. 
ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Одеса, 2007. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 
(48 назв). — 100 пр. — [2007-4752 А] УДК 615.8:834:616.12-008.331.1-616.233-002 

615.9 Токсикологія. Вчення про отруйні речовини 

На ступінь кандидата 

2988. Анфілова М. Р. Стан ендогенної інтоксикації при псоріазі в залежності від 
віку хворих та комплексна дезинтоксикаційна коригуюча терапія : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Анфі-
лова Марина Родіонівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2007-5164 А] УДК 615.9:616.517 

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому 

На ступінь доктора 
2989. Михалюк Є. Л. Діагностика граничних та патологічних станів при край-

ніх фізичних навантаженнях в олімпійському та професіональному спорті : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.24 "Лікув. фізкультура та спорт. 
медицина" / Михалюк Євген Леонідович ; М-во охорони здоров’я України, Дніпропетров. 
держ. мед. акад., [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. — 36 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 28—33 (51 назва). — 100 пр. — [2007-4681 А] УДК 616-036.6:796.071.032.2 
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На ступінь кандидата 

2990. Єфіменко Т. П. Обґрунтування заходів щодо зміцнення здоров’я дітей 
Харківської області у практичній діяльності лікаря загальної практики — сімейної 
медицини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Єфіменко Тетяна Петрівна ; М-во охорони здоров’я України, Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4503 А] УДК 616-053.2(477.54) 

2991. Кишеня М. С. Роль факторів гуморальної регуляції в формуванні пору-
шень системної гемодинаміки в ранньому періоді травматичної хвороби : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ки-
шеня Марія Сергіївна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. Максима Горького. — Донецьк, 2007. — 
20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2007-4996 А] 

 УДК 616-001.5:612.13 
2992. Козаченко О. В. Фактори ризику захворюваності і смертності немовлят в 

сільській місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Козаченко Ольга Василівна ; М-во охорони здо-
ров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. держ. 
мед. ун-т]. — К., 2007. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (33 назви). — 100 пр. — 
[2007-5005 А] УДК 616-058 

2993. Кремінська І. Б. Вплив фізичних навантажень різної інтенсивності на 
атерогенез у щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кремінська Ірина Богданівна ; НАН України, Ін-т фі-
зіології ім. О. О. Богомольця, [Івано-Франків. держ. мед. ун-т]. — К., 2007. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4744 А] 

 УДК 616-071+616.13-004.6+616.717+616-08 
2994. Махмуд Сулейман Бургал. Респіраторний дистрес-синдром у новона-

роджених з дуже малою масою тіла (профілактика, клініка лікування) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Махмуд Сулей-
ман Бургал ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Акад. мед. наук Ук-
раїни", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4490 А] УДК 616-053.2 

2995. Стойка О. О. Розробка шляхів оптимізації медико-соціальної технології 
профілактики тютюнокуріння та оцінка її ефективності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Стойка Отто Олек-
сандрович ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Укр. ін-т громад. здоров’я]. — К. : 2007. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4705 А] УДК 616-058:613.84 

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові 

На ступінь доктора 
2996. Журавльова Л. В. Роль печінки в модуляції трофічних процесів при фор-

муванні гіпертензивного серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Журавльова Лариса Володимирівна ; Харків. 
держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—28 
(45 назв). — 100 пр. — [2007-5581 А] УДК 616.12-008.331.1-092:616.36 

2997. Кочуєва М. М. Гемодинамічні і імунологічні аспекти діастолічної сер-
цевої недостатності різного генезу і методи її корекції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кочуєва Марина Мико-
лаївна ; Харків. держ. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ Ук-
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раїни]. — Х., 2007. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (47 назв). — 100 пр. — 
[2007-5588 А] УДК 616.12-008.46-07-085 

2998. Соломенчук Т. М. Інфаркт міокарда у молодому та середньому віці (до 
50 років): епідеміологія, клінічний перебіг, патоморфологія, етіологія : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Соло-
менчук Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (68 назв). 
— 100 пр. — [2007-5421 А] УДК 616.127-005.8-053.8 

2999. Черняк В. А. Діагностика і хірургічне лікування хронічної критичної 
ішемії нижніх кінцівок, поєднаної з мультифокальним атеросклерозом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірур-
гія" / Черняк Віктор Анатолійович ; Акад. мед. наук України, Нац. ін-т серц.-судин. 
хірургії ім. М. М. Амосова, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2007. —  
44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (82 назви). — 100 пр. — [2007-5559 А] 

 УДК 616.137.83/.87-005.4-07-089 
3000. Юшковська О. Г. Відновлення роботоздатності та якості життя хворих 

на ішемічну хворобу серця на санаторно-курортному етапі реабілітації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фі-
зіотерапія та курортологія" / Юшковська Ольга Геннадіївна ; М-во охорони здоров’я 
України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, [Одес. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 
2007. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—44 (56 назв). — 100 пр. — [2007-4721 А] 

 УДК 616.12-005.4:615.838 

На ступінь кандидата 
3001. Бідзіля П. П. Дисфункція ендотелію, стан агрегації тромбоцитів та гемо-

динамічні зміни у хворих на Q-інфаркт міокарда з гострою серцевою недостатністю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіоло-
гія" / Бідзіля Петро Петрович ; М-во охорони здоров’я України, Дніпропетров. держ. 
мед. акад., ДУ "Ін-т гастроентерології Акад. мед. наук України", [Запоріз. держ. мед. 
ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 120 пр. — [2007-4649 А] УДК 616.127-005.8-06-07 

3002. Біляченко І. В. Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії і фізич-
них навантажень на кардіореспіраторну систему, мікроциркуляцію та жирнокислот-
ний спектр ліпопротеїнів сироватки у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожи-
рінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кар-
діологія" / Біляченко Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). 
— 100 пр. — [2007-5170 А] УДК 616.12-008.331.1-085.225 

3003. Данилішина М. В. Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної 
недостатності міокарда при хронічній гіперхолестеринемії : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Данилішина Ма-
рина Володимирівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4406 А] 

 УДК 616.142-008.64-036.1-085 
3004. Демиденко Г. В. Функціональний стан ендотелію у хворих на арте-

ріальну гіпертензію з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Демиденко Ганна Валеріївна ; Харків. держ. 
мед. ун-т. — Х., 2007. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — 
[2007-5457 А] УДК 616.12-008.331.1 

3005. Дехтярьов Ю. П. Руховий режим та рівень фізичного здоров’я людини в 
зв’язку з ризиком розвитку ішемічної хвороби серця : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 "Лікувал. фізкультура та спорт. медицина" 
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/ Дехтярьов Юрій Петрович ; М-во охорони здоров’я України, Дніпропетров. держ. 
мед. акад., [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ)]. — 
Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. 
— [2007-5141 А] УДК 616.12-005.4-085.825 

3006. Дубова Г. В. Якість життя та шляхи його поліпшення у дітей з порушен-
нями ритму серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.10 "Педіатрія" / Дубова Ганна Валеріївна ; М-во охорони здоров’я України, Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім’ї. — Донецьк, 2007. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—21 (40 назв). — 100 пр. — [2007-5488 A] УДК 616.12-008.318-053.2 

3007. Кісілєвич Л. Ф. Особливості перебігу ІХС у хворих з післяінфарктним 
кардіосклерозом і значення операції АКШ для оцінки результатів відновлювального 
лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-
логія" / Кісілєвич Лілія Францівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр  "Ін-т кардіо-
логії ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2007. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(7 назв). — 100 пр. — [2007-5313 А] УДК 616.127-005.4+616.12-004.6]-036.82/.86-089.9 

3008. Кучеров С. А. Хірургічне лікування гострих артеріальних тромбозів на 
тлі облітеруючих захворювань нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кучеров Сергій Анатолійович ; Ін-т невід-
клад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України. — Донецьк, 2007. — 23 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-5536  А] УДК 616.137-005.6-089 

3009. Лисий І. С. Застосування магнітотерапії та дозованих фізичних трену-
вань у відновлювальному лікуванні чоловіків молодого віку, хворих на есенціальну 
артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Лисий Ігор Станіс-
лавович ; М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, 
[Одес. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2007-5200 А] УДК 616.12-008.331.1-055.1-053.81-085.847.8 

3010. Мазур О. А. Розшаровуюча аневризма грудного відділу аорти: діагнос-
тика, показання до хірургічного лікування та оцінка його результатів на підставі 
комплексної ехокардіографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Мазур Олександра Анатоліївна ; Акад. мед. наук 
України, Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова. — К., 2007. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5496 A] УДК 616.132-007-064-073.7-089 

3011. Мелещик Л. В. Внутрішньосерцева гемодинаміка та діастолічна функція 
лівого шлуночка у пацієнтів з початковими стадіями артеріальної гіпертензії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-
логія" / Мелещик Лариса Володимирівна ; М-во охорони здоров’я України, Дніпро-
петров. держ. мед. акад., ДУ "Ін-т гастроентерології Акад. мед. наук України". — 
Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 120 пр. — 
[2007-4678 А] УДК 616.124-008 

3012. Поленова Н. С. Характеристика структурно-функціонального стану апа-
рату мітрального клапану у хворих з постінфарктним кардіосклерозом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Поле-
нова Наталія Сергіївна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології 
ім. акад. М. Д. Стражеска". — К. : 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17  
(10 назв). — 100 пр. — [2007-4693 А] УДК 616.126.32:616.127-005.8 

3013. Пшенична О. В. Характеристика порушень ритму серця та прогноз їх усклад-
нень у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Пшенична Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров’я України, Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім’ї. — Донецьк, 2007. — 24 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—21 (50 назв). — 100 пр. — [2007-5509 А] УДК 616.12-008.318-053.2 
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3014. Рековець О. Л. Вплив антигіпертензивної терапії інгібіторами ангіотен-
зин-перетворюючого ферменту, бета-адреноблокаторами та антагоністами АТІІ ре-
цепторів на стан інсулінорезистентності у хворих з метаболічним синдромом : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" 
/ Рековець Оксана Леонідівна ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіоло-
гії ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—17  
(23 назви). — 100 пр. — [2007-5345 А] УДК 616.12-008.331.1:615.22 

3015. Руденко К. В. Хірургічне лікування повної форми атріовентрикулярного 
септального дефекта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Руденко Костянтин Володимирович ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". — 
К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5416 А] 

 УДК 616.12-089.28 
3016. Фурдела М. Я. Структурно-функціональні особливості серця та його 

провідної системи при розладах ритму і провідності, зумовлених цукровим діабетом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Фурдела Михайло Ярославович ; М-во охорони здоров’я України, Терно-
піл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4638 А] УДК 616.12-008:616.379-008.64]-092 

3017. Хані Юсеф Обед Аль-Хаварі. Повторні оперативні втручання після 
реконструктивних операцій на артеріальних судинах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Хані Юсеф Обед Аль-
Хаварі ; М-во охорони здоров’я України, Харків. держ. мед. ун-т, [Одес. держ. мед. 
ун-т]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2007-4639 А] УДК 616.137-007.272-089 

3018. Харпріт Сінгх Хіра. Гемодинамічні та імунозапальні механізми хроніч-
ної серцевої недостатності з метаболічним синдромом у хворих на ішемічну хворобу 
серця і інсулінонезалежний цукровий діабет та їх терапевтична корекція : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Харпріт 
Сінгх Хіра ; Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 23 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). 
— 100 пр. — [2007-5358 А] УДК 616.127-005.4+616.379-008.64]:612.017.1 

3019. Чекотун Т. В. Особливості нейроендокринної регуляції і корекція її по-
рушень у недоношених новонароджених з гіпоглікемією : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Чекотун Тетяна Вікто-
рівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук Украї-
ни", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2007. — 24 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4552 А] УДК 616.153.454-053.2 

3020. Юрець С. С. Покази та вибір методу лікування тромбозів глибоких вен ниж-
ніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Юрець Сергій Сергійович ; М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2007-5441 А] УДК 616.14-002:617.58-089 

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія 

На ступінь доктора 

3021. Колотилов М. М. Діагностична інформативність комп’ютерної, магнітно-
резонансної томографії і дистанційної інфрачервоної термографії при новоутворен-
нях ЛОР-органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 
14.01.07 "Онкологія" / Колотилов Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т експе-
рим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [Ін-т отоларингології 
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ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України]. — К., 2007. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 27—33 (66 назв). — 100 пр. — [2007-5156 А] УДК 616.2-006.03-04-073.7 

На ступінь кандидата 

3022. Баклунов В. В. Клініко-імунологічні особливості рецидивуючого брон-
хіту у дітей з системною дисплазією сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Баклунов Віталій Воло-
димирович ; М-во охорони здоров’я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 
[Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17  
(9 назв). — 150 пр. — [2007-5445 А] УДК 616.233-002.007-053.2 

3023. Бєгоулєв О. Є. Віддалені результати лікування хворих на вперше діаг-
ностований деструктивний туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Бєгоулєв Олег Євгенович ; Держ. 
установа "Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", 
[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4845 А] УДК 616.24-002.5-07-085 

3024. Гриценко П. О. Діагностика та прогноз перебігу плоскоклітинних раків 
гортані: імуноморфологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Гриценко Петро Олексійович ; М-во охорони здо-
ров’я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4852 А] УДК 616.22-006.6-078-091.8 

3025. Дєдикова І. В. Клінічні особливості алергічних ринітів, викликаних епідер-
мальними алергенами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Дєдикова Ірина Володимирівна ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 
АМН України", [Одес. держ. мед. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5578 А] УДК 616.211-002.9 

3026. Задорожна А. Г. Патогенетична спорідненість хронічних запальних про-
цесів слизових оболонок носа та бронхів у ліквідаторів наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 
"Оториноларингологія" / Задорожна Анна Георгіївна ; Держ. установа "Ін-т отоларин-
гології ім. проф. О. С. Коломійченка Акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця]. — К., 2007. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. 
— [2007-4856 А] УДК 616.211-002+616.233-002]-06:613.648.4 

3027. Зубань А. Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування комп-
лексу мікроелементних та фітопрепаратів у терапії хронічного обструктивного зах-
ворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.27 "Пульмонологія" / Зубань Алла Богданівна ; Держ. установа "Ін-т фтизіатрії 
і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Івано-Франків. держ. 
мед. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4795 А] 

 УДК 616.24-002.2:615.322:577.118 
3028. Іванова О. М. Особливості регенерації слизової оболонки носа у лікві-

даторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Івано-
ва Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця, [Ін-т екол. патології людини, Ін-т сорбції та проблем ендоекології]. — К., 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (34 назви). — 100 пр. — [2007-5460 А] 

 УДК 616.211-002-001.28 
3029. Калмиков О. О. Імунозапальні аспекти патогенезу професійоного брон-

хіту у поєднанні з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Калмиков Олексій Олексійович ; 
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Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2007-4414  А] УДК 616.233-002-057+616.12-008.331]-092-097 

3030. Косаківська І. А. Тактика хірургічного лікування дітей з викривленням 
перегородки носа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 
"Оториноларингологія" / Косаківська Ілона Анатоліївна ; М-во охорони здоров’я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 23 с. — Біблі-
огр.: с. 18—20 (32 назви). — 120 пр. — [2007-4742 А] УДК 616.212.5-053.2-007.24-089 

3031. Могиленець О. І. Клініко-імунологічні показники та можливість їх ко-
рекції у хворих на гострі респіраторні захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Могиленець Олена Іва-
нівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського 
Акад. мед. наук України, [Харків. держ. мед. ун-т]. — К., 2007. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4682 А] УДК 616.2-002-022-036.1-085 

3032. Токарєв А. В. Гемостаз при легеневих кровотечах з використанням ма-
лоінвазивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Токарєв Андрій Вікторович ; М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2007-4636 А] УДК 616.24-005.1-089 

616.3 Захворювання травної системи 

На ступінь доктора 

3033. Андреєва І. В. Механізми розвитку стравохідно-шлункових кровотеч : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фі-
зіологія" / Андреєва Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров’я України, Харків. 
держ. мед. ун-т, [Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2007. — 39 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 28—36 (70 назв). — 100 пр. — [2007-5364  А] УДК 616.33-005.1 

3034. Бабінець Л. С. Клініко-патогенетичні предиктори формування полінут-
рієнтної недостатності при хронічному панкреатиті, шляхи оптимізації профілактики 
та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.36 "Гастроентерологія" / Бабінець Лілія Степанівна ; М-во охорони здоров’я 
України, Дніпропетров. держ. мед. акад., ДУ "Ін-т гастроентерології АМН України", 
[Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України]. — Дніпро-
петровськ, 2007. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (38 назв). — 100 пр. — 
[2007-5126 А] УДК 616.37-002-036.2-085 

3035. Болдіжар О. О. Діагностика та хірургічне лікування псевдокіст під-
шлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Болдіжар Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, 
Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського, [Ужгород. нац. ун-т]. — Терно-
піль, 2007. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (32 назви). — 100 пр. — [2007-4607 А] 

 УДК 616.37-006.2-089 
3036. Бондарєв Р. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування міс-

цевих та загальних методик детоксикації в лікуванні розлитого перитоніту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бондарєв 
Ростислав Валентинович ; М-во охорони здоров’я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[Луган. держ. мед. ун-т]. — Х., 2007. — 40 с. — Бібліогр.: с. 28—35 (80 назв). — 100 пр. 
— [2007-5370 А] УДК 616.381-002-089 

3037. Лурін І. А. Оптимізація діагностично-лікувальної тактики при екстра-
сфінктерних норицях прямої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лурін Ігор Анатолійович ; М-во охорони здо-
ров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 34 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 28—31 (30 назв). — 100 пр. — [2007-5202 А] УДК 616.351-07-089 
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3038. Тєрьошин В. О. Стеатоз печінки та неалкогольний стеатогепатит на тлі 
рецидивуючих респіраторних інфекцій: клініка, патогенез, оптимізація лікування та 
медичної реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Тєрьошин Вадим Олександрович ; Луган. держ. мед. 
ун-т. — Луганськ, 2007. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (59 назв). — 100 пр. — 
[2007-5425 А] УДК 616.36-002.54-085 

На ступінь кандидата 

3039. Александров О. Ю. Стан мінерального гомеостазу у дітей з хронічними 
захворюваннями органів травлення в ендемічній зоні, шляхи корекції : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Александров Олександр 
Юрійович ; Київ. нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2007. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4484 А] УДК 616.3-002-053.2 

3040. Андруша А. Б. Патогенетичні механізми ураження кишечника в умовах 
"кальцієвого стресу" у хворих на дегенеративні захворювання хребта : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Андруша 
Аліна Борисівна ; Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 22 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2007-5443 А] УДК 616.34:616.711]-092-06 

3041. Беличенко Ю. М. Клініко-лабораторне обґрунтування вибору засобів 
профілактики карієсу зубів у підлітків Криму : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Беличенко Юрій Миколайо-
вич ; М-во охорони здоров’я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. сто-
матол. акад.", [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського (м. Сімферополь)]. — Полта-
ва, 2007. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4888 А] 

 УДК 616.314-002-053.5-084(477.75) 
3042. Беляєв Е. В. Антропогенетичні фактори виникнення карієсу у практично 

здорових міських юнаків і дівчат Подільського регіону України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Беляєв 
Едуард Вікторович ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4565 А] УДК 616.314-002-071.3-053.6 

3043. Бойко В. В. Ендоскопічні електрохірургічні методи гемостазу при кро-
воточивих гастродуоденальних виразках (клініко-експериментальне дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" 
/ Бойко Володимир Васильович ; 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 МОЗ України]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). 
— 100 пр. — [2007-5131 А] УДК 616.33-002.44-005.1-089 

3044. Бусло А. М. Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний 
генералізований пародонтит з використанням гінгівостеопластики та поліпептидних 
препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Бусло Андрій Миколайович ; М-во охорони здоров’я України, Вищ. 
держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2007. — 17 с. — Біб-
ліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4972 А] УДК 616.314.18-002.4-089.843 

3045. Василишин У. Р. Клініко-лабораторне обґрунтування ранньої діагности-
ки, медикаментозного лікування та профілактики інфекційно-алергічних станів сли-
зової оболонки ротової порожнини у пацієнтів, що користуються знімними конст-
рукціями зубних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Василишин Уляна Ростиславівна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—16 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4769 А] УДК 616.31:616.314-77]-07-08 
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3046. Зінчук О. Г. Пластичне відновлення замикаючого апарату товстої кишки 
після екстирпації прямої кишки з приводу раку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Зінчук Олександр Григорович ; 
Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т онкології". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5308 А] УДК 616.345-006.04-07-089 

3047. Карачевська К. О. Клінічні та морфофункціональні особливості уражен-
ня тканин пародонта у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, їх лікування та про-
філактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Карачевська Катерина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Біблі-
огр.: с. 14 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4798 А] УДК 616.311.2-002:616.379-008.64]-053.2 

3048. Кондрацька І. М. Стан чутливості тканин до інсуліну у хворих з по-
рушенням толерантності до глюкози та цукровим діабетом 2 типу з артеріальною 
гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.14 "Ендокринологія" / Кондрацька Ірина Миколаївна ; Ін-т ендокринології та 
обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України. — К., 2007. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2007-5158 А] УДК 616.379-008.64-085 

3049. Коруля І. А. Оптимізація лікування хворих хронічними гепатитами на 
фоні аліментарного ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Коруля Ірина Анатоліївна ; М-во охорони здоров’я, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4415 А] УДК [616.36-002:615.27]-056.257 

3050. Крилюк В. О. Гострий панкреатит у потерпілих з тяжкою поєднаною 
травмою органів черевної порожнини (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Крилюк Віта-
лій Омелянович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. наук.-практ. 
центр екстрен. мед. допомоги та медицини]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18  
(9 назв). — 100 пр. — [2007-4746 А] УДК 616.37-002-036.11-06-089:617.55-001 

3051. Лихацька Т. В. Остеопороз і остеопенічний синдром у хворих на поєднану 
патологію гастродуоденопанкреатичної зони і печінки та їх корекція : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Лихацька Те-
тяна Василівна ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-
кого, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Львів, 2007. — 19 с. — Біблі-
огр.: с. 13—16 (25 назв). — 100 пр. — [2007-5402 А] УДК 616.33/.36-06:616.71-003.85 

3052. Недоступ І. С. Дизмікроелементози у дітей з хронічними гастродуоде-
нальними захворюваннями та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Недоступ Ірина Степанівна ; М-во охо-
рони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Івано-Франків. 
держ. мед. ун-т]. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2007-4527 А] УДК 616.33-002-053.2-07-08 

3053. Пасічник В. В. Профілактика, прогнозування і хірургічне лікування 
післяопераційного панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Пасічник Вадим Вадимович ; М-во охорони здо-
ров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Ін-т заг. та невідклад. хі-
рургії]. — Вінниця, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2007-5505 А] УДК 616.37-002-084-089 

3054. Плегуца О. М. Комплексне лікування деструктивного панкреатиту з ви-
користанням безперервного лаважу та сорбентів (клініко-експериментальне дослід-
ження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Плегуца Олександр Матвійович ; М-во охорони здоров’я України, Він-
ниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [ Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2007. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (25 назв). — 100 пр. — 
[2007-4823 А] УДК 616.379-002.3-085 
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3055. Пономаренко О. А. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та її поєднання з 
пептичною виразкою дванадцятипалої кишки: морфо-функціональні порушення гастро-
дуоденальної зони та обґрунтування їх медикаментозної корекції : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Пономаренко 
Олексій Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., 
ДУ "Ін-т гастроентерології АМН України". — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5224 А] УДК 616.329-009.1-085.24 

3056. Савич О. А. Комплексна радіонуклідна діагностика функціонального 
стану печінки та жовчного міхура у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. тера-
пія" / Савич Олександр Анатолійович ; Акад. мед. наук України, Ін-т онкології, [Ін-т ендо-
кринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка]. — К., 2007. — 22 с. : табл. — Біблі-
огр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4424 А] УДК (616.36+616.366):616.379-008.64]-073 

3057. Соколовська М. В. Порівняльна характеристика методів радіомодифіка-
ції пухлини при променевому лікуванні хворих на рак слизової оболонки ротової по-
рожнини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 
"Промен. діагностика та промен. терапія" / Соколовська Марина Вячеславівна ; Акад. 
мед. наук України, Ін-т онкології, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. 
— К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2007-5240 А] УДК 616.31-006.6-085 

3058. Старцева М. С. Вплив трансректального відведення сечі на функцію 
шлунково-кишкового тракту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Старцева Марина Сергіївна ; М-во охорони здоров’я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-5251 А] УДК 616.343/.345:616.62]-089.87 

3059. Чопчик В. Д. Концептуальні напрями розвитку організації стоматологіч-
ної допомоги дорослому населенню в системі державних амбулаторних закладів ве-
ликих міст України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.02.03 "Соц. медицина" / Чопчик Віталій Дмитрович ; М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К. : 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-4717 А] УДК 616.314-058(477) 

3060. Шаталов С. О. Малоінвазивні діагностичні і лікувальні втручання у хво-
рих на псевдокісти підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шаталов Сергій Олександрович ; Ін-т 
невілклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України, [Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького]. — Донецьк, 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (36 назв). 
— 100 пр. — [2007-4559 А] УДК 616.37-006.31-089.81 

3061. Шилова Є. В. Інтенсивна терапія ацетонемічного синдрому у комплексі 
лікування дітей із критичними станами інфекційного ґенезу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. те-
рапія" / Шилова Єлизавета Володимирівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. 
освіти]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2007-5276 А] УДК 616.33-008.3-053.2 

616.4 Захворювання кровотворної системи та залоз  
внутрішньої секреції. Ендокринні захворювання.  

Захворювання лімфатичної системи 

На ступінь доктора 
3062. Джужа Д. О. Оптимізація радійодотерапії і моніторингу хворих при комп-

лексному лікуванні диференційованого раку щитовидної залози : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та про-
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мен. терапія" / Джужа Дмитро Олександрович ; Акад. мед. наук України, Держ. уста-
нова "Ін-т онкології". — К., 2007. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (58 назв). 
— 100 пр. — [2007-4939 А] УДК 616.441-006.6-089.87:615.849.1 

На ступінь кандидата 

3063. Афонін Д. М. Комплексна інтраопераційна гетеротопічна автотрансплан-
тація тканин щитоподібної та паращитоподібних залоз у хірургічному лікуванні ба-
гатовузлового зоба (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Афонін Дмитро 
Миколайович ; Ін-т невідклад. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України, [Луган. держ. 
мед. ун-т]. — Донецьк, 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 
100 пр. — [2007-5524 А] УДК 616.441-008.64-089.843 

3064. Гуда Б. Б. Дифузний токсичний зоб у дітей та підлітків: особливості 
клінічного перебігу, хірургічне лікування та морфологічна характеристика : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" 
/ Гуда Богдан Богданович ; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комі-
саренка АМН України. — К., 2007. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви). —  
100 пр. — [2007-4981 А] УДК 616.441-006.5-053.2-089 

3065. Мохамад Салем Джазаерлі. Вікові особливості проявлення оксидатив-
ного стресу при гіпотиреозі в нормі та при фізичному навантаженні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Мохамад Са-
лем Джазаерлі ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. мед. акад. післядиплом. 
освіти М-ва охорони здоров’я України]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4592 А] УДК 616.441-008.64 

616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби 

На ступінь кандидата 
3066. Гаєвська М. Ю. R-білки та циркулюючі імунні комплекси у хворих на псо-

ріаз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та 
венер. хвороби" / Гаєвська Марина Юріївна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця, [Буковин. держ. мед. акад.]. — К., 2001. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-5375 А] УДК 616.517:612.017 

3067. Гулей Л. О. Обґрунтування комплексної терапії вугрової хвороби у жі-
нок репродуктивного віку з урахуванням рівня статевих гормонів та стану мікро-
циркуляції шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" / Гулей Лілія Омелянівна ; Акад. мед. наук Ук-
раїни, Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології АМН України", [Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Х., 2007. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4497 А] УДК 616.53-002.2-055.2 

3068. Довгопола О. О. Профілактична цитокінотерапія в лікуванні хворих на 
первинно-локалізовану меланому шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Довгопола Ольга Олександрівна ; Акад. 
мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2007-5384 А] УДК 616.5-006-08 

3069. Качук Ю. В. Комплексне лікування хворих на атопічний дерматит з ураху-
ванням механізмів регуляції синтезу оксиду азоту, стану антиоксидантного захисту і 
макроелементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 
"Шкір. та венерич. хвороби" / Качук Юлія Володимирівна ; Акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології Акад. мед. наук України", [Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2007. — 22 , [1] с. : табл. — Біблі-
огр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4901 А] УДК 616.516-008.9:612.015.11]-085 
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3070. Покришко О. В. Ступінь впливу А-бактерину на колонізацію та адге-
зивні властивості клінічно значущих співчленів мікробіоценозу шкіри : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Покришко 
Олена Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Меч-
никова АМН України", [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Х., 
2007. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2007-5341 А] 

 УДК 616.5-008.87-085-093 
3071. Приймак А. В. Оптимізація комплексного лікування псоріазу з викорис-

танням хронодетермінованої антиоксидантної терапії та лазерного фотофорезу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та ве-
нерич. хвороби" / Приймак Артем Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5226 А] УДК 616.517-092 

3072. Сизон О. О. Застосування нових гепатопротекторів для корекції пору-
шених обмінних процесів в комплексній терапії хворих на псоріаз : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" 
/ Сизон Орися Орестівна ; М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. 
— [2007-5419 А] УДК 616.517-008.9-085.244 

3073. Стоянова О. В. Диференційований підхід до лікування хворих на різні 
форми розацеа з урахуванням вираженості імунопатологічних реакцій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венерич. хвороби" 
/ Стоянова Олена Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології Акад. мед. 
наук України, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Х., 2007. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4541 А] УДК 616.53-008.8-08 

3074. Туркевич О. Ю. Лікування дерматиту та екземи у робітників хімічної 
промисловості з урахуванням фізіологічного стану шкіри та деяких показників го-
меостазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. 
та венерич. хвороби" / Туркевич Олександр Юрійович ; М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5428 А] УДК 616.521-085.26 

616.6 Захворювання сечостатевої системи 

На ступінь доктора 
3075. Мітюряєва-Корнійко І. О. Діагностика і лікування різних клінічних форм 

енурезу у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.10 "Педіатрія" / Мітюряєва-Корнійко Інга Олександрівна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2007. — 44 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 36—40 (46 назв). — 100 пр. — [2007-5210 А] УДК 616.62-008.22-053.2-08 

3076. Талалаєнко Ю. О. Перинатальні ускладнення у вагітних з пієлонефритом 
(діагностика, патогенез, профілактика, лікування, прогнозування) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Та-
лалаєнко Юлія Олександрівна ; М-во охорони здоров’я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім’ї. — Донецьк, 2007. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 33—35 (27 назв). — 100 пр. — [2007-4877 А] УДК 616.61-002.3+618.3-06]-053.13/.31-07-08 

На ступінь кандидата 
3077. Акрам М. А. Сліміє. Клініко-патогенетичні механізми формування хро-

нічного гломерулонефриту у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Акрам М. А. Сліміє ; М-во охорони здоров’я 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова]. — Х., 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — 
[2007-4965 А] УДК 616.611-002-071-053.2 
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3078. Буднік Т. В. Клініко-лабораторна характеристика захворювань нирок із синд-
ромом гематурії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.10 "Педіатрія" / Буднік Тетяна Василівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінеколо-
гії Акад. мед. наук України", [Луган. держ. мед. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5569 А] УДК 616.61-002+616.634.15]-053.2-07 

3079. Данилець Р. О. Обґрунтування комплексного лікування хворих на місце-
во розповсюджений конвенційний нирковоклітинний рак : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Данилець Ростислав Оле-
гович ; Ін-т урології Акад. мед. наук України. — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4577 А] УДК 616.61-006.6-085 

3080. Зав’ялова О. Р. Вплив санаторного лікування на курорті Трускавець на 
метаболічні і гормональні чинники імунодисфункції у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, 
хворих на калькульозний пієлонефрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Зав’я-
лова Ольга Ростиславівна ; М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ мед. реабіліта-
ції та курортології, [Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця]. — Одеса, 2007. — 30 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 22—24 (20 назв). — 100 пр. — [2007-4736 А] УДК 616.61-002.3-085:612.017.1 

3081. Кнігавко О. В. Вплив секреції групових аглютиногенів системи АВО 
(секреторства) на перебіг та лікування інфекцій сечостатевих шляхів у чоловіків : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" 
/ Кнігавко Олександр Володимирович ; Держ. установа "Ін-т урології АМН України", 
[Харків. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 13—17 (22 назви). — 100 пр. — [2007-5151 А] УДК 616.64/.69-008.6-08 

3082. Ковальов П. М. Діагностика, прогнозування метастазування раку перед-
міхурової залози з врахуванням динаміки простатичного специфічного антигену та 
його похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.06 "Урологія" / Ковальов Павло Миколайович ; Акад. мед. наук України, Ін-т 
урології. — К., 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2007-4509 А] УДК 616.65-006.6-073 

3083. Саричев Я. В. Диференційна діагностика локалізованих форм гострого 
гнійного пієлонефриту та новоутворень нирок з обґрунтуванням лікувальної такти-
ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Уроло-
гія" / Саричев Ярослав Володимирович ; Ін-т урології АМН України, [Вищ. держ. навч. 
закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад."]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5042 А] УДК 616.61-002.31-006.04-07-08 

3084. Соколовська І. А. Стан ліпідного обміну і тромбоцитарної ланки гемостазу у 
хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання статевих органів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Соколовська 
Ірина Анатоліївна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2007-5422 А] УДК 616.6-002-07:577.11 

3085. Яворська С. І. Морфологічний стан нирки при експериментальних ураженнях 
печінки та підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Яворська Світлана Іванівна ; М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2007. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4722 А] УДК 616.61-018-02:[616.36+616.37] 

616.7 Захворювання опорно-рухової системи 

На ступінь кандидата 
3086. Іносенсіо Бенвіндо Невіш Маурісіо. Лікування внутрішньосуглобових 

переломів проксимального відділу великогомілкової кістки : автореф. дис. на здобут-



   

 100 

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Іно-
сенсіо Бенвіндо Невіш Маурісіо ; М-во охорони здоров’я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького, НДІ травматології та ортопедії. — Донецьк, 2007. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4413 А] УДК 616.718.51-001.5-07-08 

3087. Кірпічнікова К. П. Діагностика, профілактика та корекція стану тромбо-
небезпеки при ендопротезуванні кульшового суглобу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Кір-
пічнікова Катерина Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. 
мед. акад., [Одес. держ. мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. — 22 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4457 А] УДК 616.72-089.843:617.581 

3088. Котелевський В. І. Патогенетичне обґрунтування комплексного застосу-
вання лікувального масажу, мануальної терапії та психокорекції у реабілітації хво-
рих на вертебральний остеохондроз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Котелевсь-
кий Володимир Іванович ; М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ мед. реабілітації та 
курортології, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Одеса, 2007. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2007-5193 А] УДК 616.71-085.82.851 

3089. Марков О. В. Хірургічна тактика при травматичних ушкодженнях кісток 
черепа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 
"Хірургія" / Марков Олександр Володимирович ; Акад. мед. наук України, Держ. уста-
нова "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Харків. міська клініч. лікарня швид. та невідклад. допомоги 
ім. О. І. Мещанінова]. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). —  
100 пр. — [2007-4911 А] УДК 616.715-001-089.12 

3090. Мельник В. В. Диференційована рефлексотерапія хворих з посттравма-
тичним міофасціальним больовим синдромом верхніх кінцівок : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія 
та курортологія" / Мельник Вікторія Валентинівна ; Укр. НДІ мед. реабілітації та ку-
рортології, [Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка"].  
— Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2007-4750 А] УДК 616.74-009.7:616.71]-073.584-089:615.814.1 

3091. Побєл Є. А. Напружений остеосинтез при переломах проксимального від-
ділу стегна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / Побєл Євген Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т па-
тології хребта ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", [Запоріз. мед. акад. 
післядиплом. освіти]. — Х., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). —  
100 пр. — [2007-4421 А] УДК 616.718.4-001.5:617.58]-089.2-053.88/.9 

3092. Попсуйшапка К. О. Форамінальний стеноз при дегенеративних захворю-
ваннях шийного відділу хребта (діагностика, принципи лікувальної тактики) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-
педія" / Попсуйшапка Костянтин Олексійович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та 
суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України". — Х. : 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4694 А] УДК 616.711-007.271-07-08 

3093. Ремньова Н. О. Патологічна анатомія вилочкової залози жінок, хворих на 
генералізовану міастенію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Ремньова Наталія Олексіївна ; Харків. держ. мед. 
ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5549 А] УДК 616.74-009.17:616.438-091.8]-055.2 

3094. Скребцов В. В. Застосування стержневих апаратів зовнішньої фіксації 
при реконструктивних втручаннях на кульшовому суглобі у дітей (анатомо-біоме-
ханічне обґрунтування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Скребцов Володимир Володимиро-
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вич ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка Акад. мед. 
наук України". — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). —  
100 пр. — [2007-4427 А] УДК 616.728.3-089.84-053.5/.6 

3095. Тещук В. Й. Диференційоване застосування резонансної магніто-кван-
тової терапії у відновлювальному лікуванні хворих з неврологічними синдромами 
поперекового остеохондрозу на шпитальному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курорто-
логія" / Тещук Віктор Йосипович ; М-во охорони здоров’я України, Укр. НДІ мед. 
реабілітації та курортології, [Одес. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 2007. — 24 с. — Біблі-
огр.: с. 19—22 (17 назв). — 100 пр. — [2007-5257 А] УДК 616.711-003.84-085.84 

3096. Халед Мохаммад Ахмад Абу Захра. Попередження та лікування упо-
вільненої консолідації переломів кісток гомілки (клініко-експериментальне дослід-
ження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / Халед Мохаммад Ахмад Абу Захра ; Держ. установа 
"Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України", [Одес. 
держ. мед. ун-т]. — Х., 2007. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (3 назви). — 100 пр. — 
[2007-4881 А] УДК 616.718.5/.6-001.5/.6-08 

3097. Чекрижев Д. О. Клініко-біомеханічне обґрунтування застосування кор-
сетів для лікування сколіотичної деформації хребта у дітей та підлітків : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопе-
дія" / Чекрижев Дмитро Олегович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів 
ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України". — Х. : 2007. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4714 А] УДК 616.711-007.5:615.477.3]-053.2/.6 

616.8 Невропатологія. Неврологія 

На ступінь доктора 
3098. Карабань М. В. Комплексна патогенетична терапія хвороби Паркінсона : 

(клінічні, діагностичні, медико-соціальні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Карабань Микола Воло-
димирович ; М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т геронтології АМН України"]. — К., 2007. — 33 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 24—30. — 100 пр. — [2007-5311 А] УДК 616.858-008.6-092-071-058 

На ступінь кандидата 
3099. Акчурін О. М. Функціональний стан вегетативної нервової системи при 

гострому та хронічному пієлонефриті у дітей старшого шкільного віку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Акчурін 
Олег Маратович ; М-во охорони здоров’я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 
[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Х., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2007-5123 А] УДК 616.839:616.61-002.3]-053.2 

3100. Бистрицька М. А. Наслідки спінальної травми з ураженням спинного 
мозку на рівні поперекового відділу хребта та методи їх корекції в період реабілі-
тації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. 
хвороби" / Бистрицька Марина Анатоліївна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4488 А] УДК 616.832-001+616.711-085 

3101. Гришко Ю. М. Регуляторний вплив деяких вітамінів та антиагрегантів 
на антиоксидантні та гемостатичні властивості тканин півкуль головного мозку тва-
рин при гострому порушенні мозкового кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гришко Юлія Михай-
лівна ; М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. 
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України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Одеса, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 13—16 (23 назви). — 100 пр. — [2007-4574 А] УДК 616.831-005-092.18-092.9 

3102. Данько Р. В. Динаміка мовних порушень в процесі реабілітації після-
інсультних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.15 "Нерв. хвороби" / Данько Руслан Володимирович ; Держ. установа "Ін-т не-
врології, психіатрії та наркології АМН України". — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4938 А] УДК 616.831-005.1:616.89-008.434 

3103. Джандоєва Н. Ш. Клініко-патогенетичні механізми розвитку судинної 
деменції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 
"Нерв. хвороби" / Джандоєва Нана Шамільєвна ; Акад. мед. наук України, Держ. уста-
нова "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України". — Х., 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4986 А] 

 УДК 616.831-005:616.899-092-036 
3104. Костриця Р. Б. Магнітно-резонансна томографія в діагностиці внутрішньо-

спинномозкових пухлин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / Костриця Роман Борисо-
вич ; М-во охорони здоров’я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5401 А] УДК 616.832-07:615.84 

3105. Ліпко І. М. Особливості черепно-мозкової травми на фоні епілептичних 
нападів: клініка, діагностика, лікування, профілактика : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Ліпко Ірина Михай-
лівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2007-4674 А] УДК 616.831-001+616.853]-071-08-084 

3106. Мельник М. В. Відновлення функції колінного суглоба у хворих з дитя-
чим церебральним паралічем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Мельник Михайло Володими-
рович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України". — 
К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 150 пр. — [2007-4952 А] 

 УДК 616.831-009.11-053.2:616.728.3-089 
3107. Мойсеєнко Н. М. Офтальмологічні критерії диференціальної діагности-

ки струсу й забою головного мозку легкого ступеня : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Мойсеєнко Наталія Ми-
колаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Івано-Франків. держ. мед. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4814 А] УДК 616.831-001.34+617.751-072.7 

3108. Полторацький В. Г. Клініко-епідеміологічний аналіз та прогноз при поєд-
наній черепно-мозковій травмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Полторацький Віталій Григорович ; Акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова", 
[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, Харків. міська клініч. лікарня 
швид. та невідклад. допомоги ім. О. І. Мещанінова]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4956 А] УДК 616.831-001.31-031.1-07-036.8 

3109. Тадтаєв С. Г. Стереологічне дослідження впливу епізодичної гіпоксії на 
розвиток деяких відділів головного мозку в експерименті : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Тадтаєв Сергій 
Георгійович ; М-во охорони здоров’я України, Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. —  
15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5255 А] УДК 616.831-091.2 

3110. Шамич Л. Ф. Клініко-інструментальні особливості алкогольної полі-
нейропатії та розробка схем комплексного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец]. 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Шамич Лариса Федорів-
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на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика. — К., 2007. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. —  
[2007-5361 А] УДК 616.833-002:616.89-008.441.1-07-085 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Психічні та розумові розлади 

На ступінь кандидата 
3111. Аннєнков О. О. Динаміка психопатологічних, патопсихологічних та 

нейрохімічних змін при параноїдній шизофренії в процесі лікування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Аннєнков 
Олег Олександрович ; Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН 
України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5562 A] УДК 616.895.8-071-074 

3112. Бовт М. В. Невротичні, особистісні і сексуальні розлади в овдовілих чоло-
віків без партнерки та їх психотерапевтична корекція : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Бовт Михайло Валентино-
вич ; М-во охорони здоров’я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2007. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4970 А] 

 УДК 616.891.4-008.442-085-058.832-055.1 
3113. Жданова М. П. Порушення здоров’я сім’ї при алкоголізмі у жінок та йо-

го психотерапія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
19.00.04 "Мед. психологія" / Жданова Мирослава Петрівна ; М-во охорони здоров’я 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2007. — 19 с. : табл. — Біблі-
огр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4855 А] УДК 616.89-008.441.3:615.851 

3114. Луцик В. Л. Репрезентація терапевтичного середовища у хворих на па-
раноїдну шизофренію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Луцик Володимир Леонідович ; М-во охорони 
здоров’я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т не-
врології, психіатрії та наркології"]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(12 назв). — 100 пр. — [2007-4518 А] УДК 616.895.8-08 

3115. Михайлова Н. Є. Фізична реабілітація дітей з вадами розумового розвитку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Михайлова Наталія Євгенівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і 
спорту, [Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука]. — К., 2007. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5208 А] УДК 616.899.3-085 

3116. Рокутов С. В. Пограничні психічні розлади у осіб з хронічною нейросен-
сорною приглухуватістю : (клініка, діагностика, терапія) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Рокутов Сергій Вікто-
рович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та нар-
кології АМН України". — Х. : 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2007-4698 А] УДК 616.89-008.1:616.28-008.14 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання 

На ступінь кандидата 
3117. Іванова Л. А. Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих респі-

раторних захворювань на фоні цитомегаловірусної інфекції у часто та тривало хво-
ріючих дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Іванова Лілія Анатоліївна ; М-во охорони здоров’я Ук-
раїни, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім’ї. — Донецьк, 2007. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — 
[2007-5490  A] УДК 616.988-022.6-053.36 
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3118. Лещинський В. О. Сексуальна дезадаптація при секреторно-токсичній безплід-
ності та її психотерапія. Медико-психологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Лещинський Валерій Оліянович ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2007. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4809 А] УДК 616.9-008.442.4:616.65-002.2 

3119. Погорельчук Т. Я. Особливості розповсюдження і клінічних проявів строн-
гілоїдозу у жителів Одеської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія, гельмінтологія" / Погорельчук Тамара Яківна ; 
Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. 
наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2007. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—22 (24 назви). — 100 пр. — [2007-4824 А] УДК 616.995.132-084 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 
3120. Дарагмех М. М. Профілактика спайкової хвороби при гострій патології 

органів черевної порожнини (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Дарагмех Му-
хаммед Мустафа ; М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро-
гова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 
(15 назв). — 100 пр. — [2007-5502  А] УДК 617.55-007.274-084 

3121. Іващенко А. В. Особливості клінічного перебігу та лікування трофічних 
і гнійно-некротичних уражень стопи у хворих похилого та старечого віку, що страж-
дають на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Іващенко Андрій Володимирович ; М-во охорони здо-
ров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. держ. 
ун-т ім. М. Горького]. — К., 2007. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 
100 пр. — [ 2007-4738 А] УДК 617.586:616.379-008.64-002.44-009.85-053.88/.9-071-089 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей 

На ступінь доктора 
3122. Максимук О. Ю. Гострі порушення венозного кровообігу в сітківці: па-

тогенез, клініка, діагностика, медикаментозне і лазерне лікування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Максимук 
Ольга Юріївна ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України, 
[Укр. мед. стоматол. акад.]. — Одеса, 2007. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—31  
(44 назви). — 100 пр. — [ 2007-4464 А] УДК 617.735-005.6-071-08-092:615.849.19 

На ступінь кандидата 
3123. Безуглий М. Б. Ефективність комбінованого двохетапного методу хірур-

гічного лікування первинної відкритокутової глаукоми : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Безуглий Максим 
Борисович ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України, [За-
поріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5130  А] УДК 617.7-007.681-07-089 

3124. Гернага Ю. О. Ефективність нового способу бінокулярної фотостимуля-
ції сітківок стереоскопічними паттернами при лікуванні рефракційної та дисбіноку-
лярної амбліопії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.18 "Офтальмологія" / Гернага Юліанна Омелянівна ; Ін-т оч. хвороб і тканин. 
терапії ім. В. П. Філатова АМН України. — Одеса, 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5177 А] УДК 617.754-089.22 
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3125. Жупан Б. Б. Роль коензима А в патогенезі вікової катаракти : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Жу-
пан Богдан Богданович ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН 
України. — Одеса, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2007-5147 А] УДК 617.741-004.1-053.9:577.151.3 

3126. Ностопирьова О. І. Формування рефракції у дітей, які мешкають на ра-
діаційно забрудненій території : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Ностопирьова Олена Іванівна ; Ін-т очних хво-
роб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5213 А] УДК 617.753-053.4/.7.+614.876 

3127. Поплавська І. О. Флебодекомпресійні операції в комплексному хірур-
гічному лікуванні вторинної неоваскулярної глаукоми у хворих на цукровий діабет : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмо-
логія" / Поплавська Ірина Олександрівна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 
К., 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4825 А] 

 УДК 617.7-007.681:616.379-008.64]-07-089 

618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 
3128. Дубініна В. Г. Прогнозування та рання діагностика пухлинних захво-

рювань ендометрія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Дубініна Владлена Геннадіївна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. 
держ. мед. ун-т]. — К., 2007. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — 100 пр. 
— [2007-4784 А] УДК 618.145-006-07 

На ступінь кандидата 
3129. Афанасьєв І. В. Клініко-лабораторна оцінка перебігу вагітності при гіпер-

функції щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01. "Акушерство та гінекологія" / Афанасьєв Ігор Володимирович ;  
М-во охорони здоров’я України, Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 19 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5365 А] УДК 618.3/.4:616.441 

3130. Башинська О. В. Профілактика перинатальної захворюваності та смерт-
ності новонароджених від матерів, що хворіли на сифіліс : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство і гінекологія" / Башинська 
Оксана Валеріївна ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 
— К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (3 назви). — 100 пр. — [2007-5484 A] 

 УДК 618.3/.4-084:616.972 
3131. Гузь І. А. Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції 

у розвитку фіброміоми матки на фоні ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гузь Ірина Ана-
толіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4610 А] УДК 618.14-006.36:577.17 

3132. Дужа-Еластал О. І. Оптимізація лікування пацієнток, хворих на саль-
пінгоофорит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство і гінекологія" / Дужа-Еластал Оксана Ігорівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2007. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4614 А] УДК 618.11/.12-002-085 

3133. Ісмаіл Мохамед Саламех Абу Селех. Диференційна діагностика патоло-
гічних процесів епітелію шийки матки в процесі малігнізації : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ісмаіл 
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Мохамед Саламех Абу Селех ; М-во охорони здоров'я України, Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4616 А] УДК 618.146-006-073 

3134. Кіндій О. Л. Обґрунтування диференційованої лікувальної тактики при 
загрозі передчасних пологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кіндій Олег Любомирович ;  
М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Івано-
Франків. держ. мед. ун-т]. — Львів, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2007-4584  А] УДК 618.39-07-08 

3135. Косолапова Н. В. Нові підходи до лікування патології пубертатного пе-
ріоду у дівчат з дифузною еутиреоїдною гіперплазією щитоподібної залози : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Косолапова Наталя Володимирівна ; М-во охорони здоров’я України, 
Харків. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (8 назв). —  
100 пр. — [2007-5493 A] УДК 618.1-053.6:616.441-085.252 

3136. Косьяненко С. М. Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацен-
тарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профі-
лактичне лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Косьяненко Світлана Миколаївна ; М-во охо-
рони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова]. — К., 2007. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2007-5466 А] УДК 618.33-071-084 

3137. Малиновська К. С. Якість життя, фізична працездатність, міокардіаль-
ний резерв та шляхи їх підвищення у вагітних з вродженими вадами серця : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ма-
линовська Катерина Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінеко-
логії Акад. мед. наук України". — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2007-4629 А] УДК 618.3:616.12 

3138. Мехедко В. В. Профілактика післяопераційних ускладнень у жінок після 
піхвових реконструктивно-пластичних операцій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Мехедко Вік-
тор Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2007-4812 А] УДК 618.15-089.168-084 

3139. Немальцова О. А. Хронорадіохіміотерапія при місцево-поширеному 
раці шийки матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / Немальцова Олена Анатоліївна ; Акад. 
мед. наук України, Ін-т онкології, [Держ. установа "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Гри-
гор’єва"]. — К. : 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. 
— [2007-4685 А] УДК 618.146-006-073.7 

3140. Паламарчук Т. Ю. Диференційоване використання низькочастотної 
магнітотерапії в комплексному лікуванні прееклампсії вагітних : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіо-
терапія та курортологія" / Паламарчук Тетяна Юріївна ; Укр. НДІ мед. реабілітації та 
курортології М-ва охорони здоров’я України, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горько-
го]. — Одеса, 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — 
[2007-5035 А] УДК 618.3-06:615.849.11 

3141. Пилипчук І. С. Технологія допомоги при ідіопатичному недоношуванні 
вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Пилипчук Ірина Степанівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2007. — 17 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — [2007-5220 А] УДК 618.396-08 
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3142. Сафонов Р. А. Зміни у фетоплацентарному комплексі і системі гемостазу 
у вагітних з аліментарно-конституціональним ожирінням та їх корекція : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-
кологія" / Сафонов Роман Анатолійович ; М-во охорони здоров’я України, Харків. 
держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2007-4599 А] УДК 618.3-06 

3143. Ферсі Х. Оптимізація лікувально-діагностичної тактики при хронічному 
гнійному сальпінгоофориті у жінок фертильного віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ферсі 
Ханен ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ 
мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 
100 пр. — [2007-5555 А] УДК 618.2-002.3-07-08-055.2 

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 

На ступінь кандидата 
3144. Стебелецький М. М. Обґрунтування термостабілізаційних параметрів 

гальм піднімально-транспортних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Стебелецький Мирон Михай-
лович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу]. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(10 назв). — 100 пр. — [2007-5424 А] УДК 62-592.11-063 

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. 
Загальна енергетика 

На ступінь доктора 
3145. Сухомлин Г. Д. Будова й властивості великокутових спеціальних внутрі-

фазних і міжфазних границь у металах і сплавах промислового виробництва : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавст-
во" / Сухомлин Георгій Дмитрович ; Придніпров. держ. акад. буд-ва і архіт., [Держ. 
п-во "Н.-д. та конструктор.-технол. ін-т труб. пром-сті ім. Я. Ю. Осади"]. — Дніпро-
петровськ, 2007. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (47 назв). — 100 пр. — 
[2007-5349 А] УДК 620.22 

На ступінь кандидата 
3146. Паламарчук О. Ю. Підвищення ефективності використання сонячної енергії 

за допомогою колекторів з концентраторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення і теплогазопостачання" / Пала-
марчук Оксана Юріївна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5335 А] УДК 620.91:662.997 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. 
Технологія машинобудування в цілому 

621.0 Теорія машин. Ядерна техніка 

621.01/.03 Машинознавство 

На ступінь кандидата 
3147. Гурський В. М. Обґрунтування структури і конструктивних параметрів 

вібраційних синфазних машин з електромагнітним приводом та складним рухом 
робочого органа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.02.02 "Машинознавство" / Гурський Володимир Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2007-4498 А] УДК 621.01 
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621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, 
розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна 
техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 
3148. Вихор Л. М. Теорія функціонально-градієнтних термоелементів і моду-

лів на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Вихор Людмила Миколаївна ; НАН 
України, М-во освіти і науки України, Ін-т термоелектрики. — Чернівці, 2007. — 39 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (55 назв). — 100 пр. — [2007-5136 А] УДК 621.315.592 

На ступінь кандидата 
3149. Бабенко О. В. Квазізрівноважені вимірювальні канали для установок си-

метрування навантажень вузлів електричних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Ба-
бенко Олексій Вікторович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5563 А] УДК 621.316.7:621.317.73 

3150. Безменнікова Л. М. Діагностування експлуатаційних режимів роботи 
силових трансформаторів сільських споживчих трансформаторних підстанцій : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. 
комплекси та системи" / Безменнікова Людмила Миколаївна ; Таврійс. держ. агро-
технол. ун-т. — Мелітополь, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2007-5367 А] УДК 621.314.222.6:681.518.54 

3151. Костюковський Б. А. Методи та засоби прогнозування розвитку струк-
тури генеруючих потужностей об’єднаних електроенергетичних систем в умовах 
ринкового регулювання діяльності в електроенергетиці : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енергет. системи та комплекси" / Костюковсь-
кий Борис Анатолійович ; Ін-т заг. енергетики, НАН України. — К., 2007. — 19 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4416 А] УДК 621.311 

3152. Матвієнко С. В. Технічне діагностування ізоляції в електричних розпо-
дільних мережах напругою 6—10 кВ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Матвієнко Сергій Ва-
лерійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5596 А] УДК 621.316.1.027 

621.33 Електрична тяга 

На ступінь кандидата 
3153. Барановський Д. М. Підвищення надійності контакту "струмоприймач 

електрорухомого складу — контакта підвіска" : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Барановський Денис Ми-
колайович ; М-во трансп. та зв’язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. 
ім. акад. В. Лазаряна, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4646 А] УДК 621.332.3 

621.35 Технічна електрохімія 

На ступінь кандидата 
3154. Недашківський В. О. Безеталонний метод моніторингу повітряного се-

редовища системою електрохімічних сенсорів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Недашківський Воло-
димир Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-5025 А] УДК 621.35 
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621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 

На ступінь кандидата 
3155. Кутузов С. В. Підвищення ефективності роботи печей графітації елект-

родних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.05.13 "Машини та апарати хім. виробництв" / Кутузов Сергій Володимирович ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 22 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4747 А] УДК 621.365.32 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань. Лазери. Мазери 

На ступінь кандидата 
3156. Дон Н. Г. Хвилеводні та періодичні структури, утворені хвилеводами 

довільного поперечного перерізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Дон Наталія Геннадіївна ; НАН України, 
Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Х., 2007. — 16 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 12—14 (18 назв). — 100 пр. — [2007-5144 А] УДК 621.372.8 

3157. Лук’янчук Г. О. Мікрохвильові пристрої на основі резонаторів біжної 
хвилі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени 
і пристрої мікрохвил. техніки" / Лук’янчук Григорій Олександрович ; Харків. нац. 
ун-т радіоелектроніки, [Севастоп. нац. техн. ун-т]. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2007-4865 А] УДК 621.372.8 

3158. Сафонов В. В. Мікрохвильові пристрої з активними резонаторами : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої 
мікрохвил. техніки" / Сафонов Валерій Віталійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектро-
ніки, [Дніпропетров. нац. ун-т]. — Х., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16  
(25 назв). — 110 пр. — [2007-4537 А] УДК 621.372+621.385 

3159. Смаілов Ю. Я. Мікрохвильові параметричні перетворювачі комплексних 
характеристик антенно-фідерних пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвил. техніки" / Смаілов Юнус Якубо-
вич ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Севастоп. нац. техн. ун-т]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2007-4874 А] УДК 621.372.865 

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка. 
Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь доктора 
3160. Хрипунов Г. С. Фізико-технологічні основи оптимізації плівкових со-

нячних елементів на основі сульфіду та телуриду кадмію : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Хрипунов 
Геннадій Семенович ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій, [Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2007. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 26—29 (38 назв). — 100 пр. — [2007-4437 А] УДК 621.383:537.221 

На ступінь кандидата 

3161. Басраві К. М. А. Вплив теплових процесів на стабільність частоти коли-
вань у багаторезонаторних магнетронних автогенераторах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і сис-
тем" / Басраві Камал Махмуд Аліє ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2007. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5491 A] УДК 621.385.6 

3162. Боцула О. В. Нестійкості струму в GaAs з ударною іонізацією та тунелю-
ванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. 
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електроніка" / Боцула Олег Вікторович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 
16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (27 назв). — 100 пр. — [2007-5567 А] УДК 621.382.2 

3163. Воробець О. І. Модифікація властивостей бар’єрних структур метал-
халькогенідний напівпровідник імпульсним лазерним опроміненням : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровід-
ників і діелектриків" / Воробець Олександр Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича. — Чернівці, 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2007-5373 А] УДК 621.382.2:537.312.5 

621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. Телекомунікаційні системи 

621.391 Загальна теорія електрозв'язку 

На ступінь кандидата 
3164. Андрушко Д. В. Оптимізація методів багатошляхової маршрутизації та 

розподілу ресурсів в мережах MPLS-TE : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Андрушко 
Дмитро Володимирович ; Укр. держ. акад. залізнич. трансп., [Харків. нац. ун-т радіо-
електроніки]. — Х., 2007. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — 
[2007-4644 А] УДК 621.391.827 

3165. Дорошенко Т. В. Методи оцінки інтермодуляційних завад при множин-
них впливах на вхідні каскади радіоприймального пристрою : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та ме-
режі" / Дорошенко Тетяна Валеріївна ; Укр. держ. акад. залізнич. трансп., [Харків. нац. 
ун-т радіоелектроніки]. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2007-4656 А] УДК 621.391.827 

3166. Романчук В. І. Дослідження завад в транспортних DWDM мережах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. сис-
теми та мережі" / Романчук Василь Іванович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, [Нац. 
ун-т  "Львів. політехніка"]. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2007-5550 А] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 
3167. Булай А. М. Методи підвищення завадостійкості систем вторинної 

радіолокації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Булай Андрій Миколайович ; Харків. нац. 
ун-т радіоелектроніки, [Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба М-ва оборони 
України]. — Х., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 
[2007-4567 А] УДК 621.396.967.2 

3168. Давіденко С. В. Підвищення шумової завадостійкості приймального 
пристрою широкосмугових ЧМ сигналів, модульованих груповим мовним повідом-
ленням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.13 
"Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Давіденко Сергій Васильович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4732 А] УДК 621.396.62:621.391 

3169. Сілін О. О. Електромагнітні поля випромінювачів у задачах НВЧ діелектро-
метрії поглинаючих середовищ та у біомедичних застосуваннях : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Сілін Олександр Олего-
вич ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Х., 2007. — 15 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 11—12 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5244 А] УДК 621.396.3 
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621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових турбін) 

На ступінь кандидата 
3170. Бачеріков В. А. Удосконалення системи наддуву суднових дизельних устано-

вок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та 
енергет. установки" / Бачеріков Вадим Анатолійович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2007. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5285 А] УДК 621.431.7:629.5 

3171. Горбань В. Г. Підвищення ресурсозбереження тепловозних дизелів акти-
вацією змащувальних олив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Горбань Валентина Ген-
надіївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4494 А] УДК 621.45.04:629.4 

3172. Гурінов О. О. Удосконалення повітряних і парових систем охолоджуван-
ня високотемпературних газових турбін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини і турбоустановки" / Гурінов Олек-
сандр Олексійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5382 А] УДК 621.438:621.45.038.3 

3173. Олійник О. К. Підвищення довговічності деталей дизельних двигунів 
насиченням робочого шару високодисперсними домішками : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Олійник 
Олександр Купріянович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, [Центр. лаб. "З-д ім. В. О. Ма-
лишева"]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 
— [2007-4917 А] УДК 621.431-2 

621.51/.54 Технічне застосування пневмоенергетики 

На ступінь кандидата 
3174. Рамазанова З. У. Методи прогнозування вітрового енергетичного по-

тенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 
"Перетворювання відновлюв. видів енергії" / Рамазанова Зарема Усеіновна ; НАН 
України, Ін-т відновлюв. енергетики. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2007-5510 А] УДК 621.548 

621.56/.59 Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 
3175. Євдокимова О. О. Обґрунтування режимних характеристик виморожую-

чих установок для опріснення та очищення природної і промислової вод : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. 
харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Євдокимова Оксана Олександрівна ; Одес. нац. 
акад. харч. технологій. — Одеса, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). 
— 100 пр. — [2007-4897 А] УДК 621.56:628.3.034.2 

621.6 Транспортування та зберігання рідин і газів 

На ступінь кандидата 
3176. Бєльська О. А. Методика організації технічного обслуговування за ста-

ном газоперекачувальних агрегатів газотранспортної системи : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 
трансп." / Бєльська Олександра Арутюнівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 18 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5448 А] УДК 621.6 

3177. Варакута Є. О. Підвищення терміну служби запірної арматури промис-
лового трубопровідного гідротранспорту удосконаленням характеристик робочого про-
цесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.12 "Пром. 
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трансп." / Варакута Євген Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля. — Луганськ, 2007. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — 
[2007-5293  А] УДК 621.646.5 

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. 
З'єднання матеріалів. Зварювання 

На ступінь доктора 
3178. Болотов Г. П. Фізико-технічні та технологічні основи застосування роз-

поділеної газорозрядної плазми для дифузійного зварювання та паяння : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорід. 
процеси і технології" / Болотов Геннадій Павлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т", [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2007. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 
(33 назви). — 100 пр. — [2007-4489 А] УДК 621.791 

3179. Калюжний В. Л. Прогнозування та забезпечення якості виробів в проце-
сах холодного об’ємного штампування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском" / Калюжний Володи-
мир Леонідович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (54 назви). — 100 пр. — [2007-4857 А] УДК 621.7.04 

3180. Щерецький О. А. Теоретичні та технологічні основи одержання литих 
заготовок із композиційних матеріалів на основі алюмінію та цирконію з дисперс-
ними частинками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.16.04 "Ливар. вир-во" / Щерецький Олександр Анатолійович ; НАН України, Фіз.-
технол. ін-т металів та сплавів. — К., 2007. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 
(47 назв). — [ 2007-5116 А] УДК 621.743.45 

На ступінь кандидата 
3181. Андрєєв В. І. Підвищення ресурсу автотракторних гільз циліндрів ре-

гулюванням швидкості охолодження чавуну при відцентровому литті : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Андрєєв 
Вячеслав Іванович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т металів та сплавів, [Нац. ун-т 
кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв)]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 120 пр. — [2007-5124 А] УДК 621.746.6:669.131.6 

3182. Гармашов Д. Ю. Обґрунтування та розробка вдосконаленої технології 
короткооправочного волочіння крупногабаритних труб підвищенної точності для 
елементів бурової техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском" / Гармашов Денис Юрійович ; 
Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5376 А] УДК 621.778 

3183. Дворжак В. В. Удосконалення технологічних режимів процесів вироб-
ництва тонких та найтонших стрічок і смуг на основі використання здвоєної прокат-
ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.05 "Про-
цеси та машини обробки тиском" / Дворжак Валентина Володимирівна ; Донбас. 
держ. машинобудів. акад. — Краматорськ, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(18 назв). — 100 пр. — [2007-4654 А] УДК 621.771.23 

3184. Коцюбівська К. І. Підвищення ефективності процесів холодного попе-
речного видавлювання осесиметричних заготовок з фланцем за рахунок викорис-
тання протитиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Коцюбівська Катерина Іванівна ; Він-
ниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). 
— 100 пр. — [2007-5008 А] УДК 621.73.011 

3185. Кузьмов А. В. Реологічна модель спікання порошкових матеріалів з бі-
модальним розподілом пор в умовах кінематичних обмежень та додаткових наван-
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тажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.06 
"Порошк. металургія та композиц. матеріали" / Кузьмов Андрій Васильович ; НАН 
України, Ін-т пробл. матеріалозн. ім. І. М. Францевича. — К., 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 120 пр. — [2007-5495 A] УДК 621.762 

3186. Маринін А. І. Розроблення та застосування імпульсного електрогідрав-
лічного способу оброблення сировини рослинного походження : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси й обладнання харч., 
мікробіол. і фармац. вир-в" / Маринін Андрій Іванович ; Нац. ун-т харч. технологій. 
— К., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 
130 пр. — [2007-5329 А] УДК 621.7.044.4:664.1.033 

3187. Панюшкін М. Є. Розвиток методів розрахунку деформаційно-швидкіс-
них режимів гарячого редукування з натяжінням труб підвищеної точності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини 
обробки тиском" / Панюшкін Микола Євгенович ; Нац. металург. акад. України. — 
Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — 
[2007-5037 А] УДК 621.774 

3188. Реп’ях С. І. Удосконалення технології виробництва великогабаритних 
тонкостінних виливок спеціального призначення, що виготовляються по витоплюва-
ним моделям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.16.04 "Ливар. вир-во" / Реп’ях Сергій Іванович ; Нац. металург. акад. України. — 
Дніпропетровськ, 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — 
[2007-4533 А] УДК 621.74.045 

3189. Старик С. П. Підвищення оптико-механічних характеристик багатоша-
рових інтерференційних покриттів шляхом введення до їх складу захисних алмазо-
подібних плівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.02.01 "Матеріалознавство" / Старик Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т над-
твердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2007. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—22 
(18 назв). — 100 пр. — [2007-4838 А] УДК 621.793 

621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь кандидата 
3190. Кравець І. Є. Покращення ефективності системи захисту від переванта-

жень та інтенсивного спрацювання приводу млинів барабанного типу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.02. "Машинознавство" 
/ Кравець Ігор Євгенійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 16 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4947 А] УДК 621.833.17 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь доктора 
3191. Дворук В. І. Реолого-кінетична концепція абразивної зносостійкості та її 

реалізація в керуванні працездатністю механічних трибосистем : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в ма-
шинах" / Дворук Володимир Іванович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 40 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 34—37 (44 назви). — 100 пр. — [2007-4984 А] УДК 621.891 

На ступінь кандидата 
3192. Дзюра В. О. Технологічне забезпечення виготовлення внутрішніх пів-

круглих шліцевих канавок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Дзюра Володимир Олексійович ; Терно-
піл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2007-5383 А] УДК 621.88 
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621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 
Обробка шліфуванням 

На ступінь доктора 
3193. Сахно Є. Ю. Теорія проектування системи зрівноважування шпиндель-

них вузлів токарних верстатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. обробки, верстати та інструменти" / Сахно Євге-
ній Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — 100 пр. — [2007-5233 А] УДК 621.9-755 

На ступінь кандидата 
3194. Вовк Ю. Я. Самовстановлювальні інструментальні блоки з пружними 

зв’язками для обробки отворів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.01 "Процеси мех. обробки, верстати та інструменти" / Вовк Юрій Ярославо-
вич ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (23 назви). — 100 пр. — [2007-5372 А] УДК 621.91.01 

3195. Гавриш В. С. Підвищення ефективності плазмово-механічної обробки 
високоміцних сталей та сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Гавриш Воло-
димир Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т",  [Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2007. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19  
(17 назв). — 100 пр. — [2007-5574 А] УДК 621.9.04 

3196. Кондратюк О. Л. Підвищення ефективності силових головок для оброб-
ки отворів малого діаметра за рахунок застосування електромагнітного приводу по-
дач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Про-
цеси мех. обробки, верстати та інструменти" / Колотилов Микола Миколайович ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. інж.-пед. акад. (м. Харків)]. — Х., 2007. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5157 А] УДК 621.9 

3197. Кондусова Н. В. Підвищення ефективності зуборізних довбачів за раху-
нок використання автономних значень зовнішніх і бічних задніх кутів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. обробки, 
верстати та інструменти" / Кондусова Наталя Валеріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків 
політехн. ін-т". — Х., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2007-5007  А] УДК 621.9.042 

3198. Мішура Є. В. Технологічне забезпечення виготовлення деталей типу ва-
лів на базі методів нейромережевого моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Мішура Євге-
нія Володимирівна ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Донбас. держ. ма-
шинобуд. акад.]. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(20 назв). — 100 пр. — [2007-5406 А] УДК 621.91 

3199. Стефанович Т. О. Технологічне забезпечення якості поверхонь деталей 
машин обробленням струменем незв’язаних твердих тіл : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05. 02.08 "Технологія машинобуд." / Стефано-
вич Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4540 А] УДК 621.924 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 
3200. Кононенко А. П. Теорія і робочий процес ерліфтів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропнев-
моагрегати" / Кононенко Анатолій Петрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн.  
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ін-т", [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Х., 2007. — 35 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 29—33 (35 назв). — 100 пр. — [2007-5318 А] УДК 622.276.5 

На ступінь кандидата 
3201. Геммерлінг О. А. Обґрунтування параметрів гідроімпульсної установки 

для проведення нарізних робіт на пластах крутого падіння : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Геммерлінг Олег 
Альбертович ; Нац. гірн. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. —  
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2007-5176 А] УДК 622.232.5 

3202. Саллі С. В. Обґрунтування раціональних параметрів доробки запасів антра-
цитових шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 
"Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Саллі Сергій Володимирович ; Нац. гірн. 
ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 
— 120 пр. — [2007-5347 А] УДК 622.272.6 

3203. Стець С. Є. Обґрунтування параметрів свердловинної гідротехнології 
видобутку цеоліт-смектитових туфів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Стець Сер-
гій Євгенійович ; Нац. гірн. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — 
Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 120 пр. — 
[2007-5252 А] УДК 622.277 

622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив. 
Осушення. Рудниковий (шахтний) транспорт 

На ступінь кандидата 
3204. Сусак О. М. Закономірності формування газонасиченого парового об’єму 

сховищ з газовим режимом роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Сусак Олександр Михай-
лович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5254 А] УДК 622.691.2 

622.7 Збагачення мінеральної сировини 

На ступінь доктора 
3205. Олійник Т. А. Розвиток наукових основ технологій комплексного збага-

чення титан-фосфорних руд корінних родовищ України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Олій-
ник Тетяна Анатоліївна ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2007. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (36 назв). — 100 пр. — [2007-5214  А] УДК 622.7:622.34 

На ступінь кандидата 
3206. Томілін В. Б. Обґрунтування параметрів процесу класифікації вугільних 

шламів у гідроциклонах з сифонним розвантаженням зливу : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Томі-
лін Віктор Борисович ; Нац. гірн. ун-т, [Укр. н.-д. та проект.-конструктор. ін-т по збагаченню 
та брикетуванню вугілля "Укрндівуглезбагачення"]. — Дніпропетровськ, 2007. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 120 пр. — [2007-5426 А] УДК 622.742 

622.8 Небезпека  на рудниках. Нещасні випадки і травматизм. 
Охорона праці та техніка безпеки 

На ступінь доктора 
3207. Кольчик Є. І. Геомеханічне обґрунтування стійкості виїмкових виробок 

при інтенсивній відробці вугільних пластів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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д-ра техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Коль-
чик Євген Іванович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2007. — 
34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—31 (40 назв). — 100 пр. — [2007-5316  А] УДК 622.838 

На ступінь кандидата 
3208. Мельникова Я. В. Підвищення стійкості провітрювання гірничих виро-

бок при роботі засобів пожежогасіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Мельникова Яна Володимирівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2007. — 18 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4913 А] УДК 622.822:622.4 

624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому 

На ступінь кандидата 
3209. Чертков О. Ю. Будівельно-інжинірингові фірми як основа модернізації 

організації будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Чертков Олег Юрійович ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2007-5087 А] УДК 624:658.589 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 
3210. Богданов О. М. Збірні залізобетонні згинальні елементи з двохетапним 

локальним попереднім напруженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Богданов Олек-
сандр Миколайович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5369 А] УДК 624.012.46 

3211. Була С. С. Міцність та деформативність позацентрово стиснутих залізо-
бетонних елементів при дії місцевого нагріву : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Була 
Сергій Степанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4847 А] УДК 624.042.5 

3212. Галагуря Є. І. Напружено-деформований стан сталебетонних колон при 
різних схемах навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Галагуря Євгеній Івано-
вич ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2007. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5452 А] УДК 624.075.23 

3213. Като Л. А. Вогнестійкість статично невизначених сталезалізобетонних конст-
рукцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 
"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Като Лоренс Альберт ; Харків. держ. техн. 
ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 22 (6 назв). 
— 100 пр. — [2007-5394 А] УДК 624.016 

3214. Пахомов Р. І. Міцність косостиснутих залізобетонних елементів з ураху-
ванням нелінійності деформування бетону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Пахомов Роман 
Іванович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2007. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4471 А] УДК 624.012.45.075 

3215. Семко В. О. Оцінка надійності сталевих балок з дефектами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 
будівлі та споруди" / Семко Володимир Олександрович ; Полтав. нац. техн. ун-т 
ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18  
(9 назв). — 100 пр. — [2007-4475 А] УДК 624.014.2.072.2 
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3216. Супрунюк В. В. Стальні попередньо напружені перфоровані арки : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструк-
ції, будівлі та споруди" / Супрунюк Володимир Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. по-
літехніка", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 2007. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4876 А] УДК 624.014 

624.1 Земляні роботи. Підземне будівництво. Основи та фундаменти. 
Механіка ґрунтів  

На ступінь доктора 

3217. Кущенко В. М. Забезпечення безпеки будівельних конструкцій укісних 
шахтних копрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Кущенко Володимир Миколайович ; 
Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт. — Макіївка, 2007. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 26—30 (50 назв). — 100 пр. — [2007-5322 А] 

 УДК 624.191.5 

624.9 Будівництво наземних інженерних споруд 

На ступінь кандидата 

3218. Федоряка Ю. В. Особливості урахування вітрового навантаження в 
оцінках стійкості сталевих вертикальних циліндричних резервуарів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
та споруди" / Федоряка Юлія Володимирівна ; Придніпров. держ. акад. буд-ва та 
архіт. — Дніпропетровськ, 2007. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). 
— 100 пр. — [2007-4548 А] 

 УДК 624.953 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. 
Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень 

На ступінь кандидата 

3219. Атаманчук В. М. Розробка технології відновлення абразивно зношених 
трубопроводів водовідведення і водопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" 
/ Атаманчук Василь Михайлович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4764 А] УДК 628.147 

3220. Кльопа Т. П. Шляхи усунення біообростання у водозворотніх циклах 
підприємств азотної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Кльопа Тетяна Павлівна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5150 А] УДК 628.166:661.5 

3221. Левашова Ю. С. Очищення стічних вод від механічних мінеральних до-
мішок у прямоточних вихрових апаратах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Левашова Юлія Ста-
ніславівна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5324 А] УДК 628.33 
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3222. Підлесецька І. А. Поліпшення екологічного стану водоймищ-охолоджу-
вачів атомних електростанцій з використанням фітофільтраційного методу на основі 
ейхорнії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 
"Екол. безпека" / Підлесецька Ірина Анатоліївна ; М-во палива та енергетики Украї-
ни, Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті. — Севастополь, 2007. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 70 пр. — [2007-5222 А] УДК 628.35 

3223. Терновцев О. В. Інтенсифікація роботи споруд по очистці води від сірко-
водню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Водо-
постачання, каналізація" / Терновцев Олексій Віталійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — 
К., 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5056 А] УДК 628 

629 Техніка транспортних засобів 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 
3224. Дубно М. В. Засоби підвищення енергошвидкісного потенціалу автомо-

біля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Авто-
мобілі та трактори" / Дубно Михайло Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка". — Львів, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2007-4785  А] УДК 629.33.06 

3225. Костенко А. В. Прогнозування показників курсової стійкості легкового 
автомобіля з урахуванням розкиду жорсткісних характеристик шин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" 
/ Костенко Андрій Вікторович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2007-4670 А] УДК 629.33.027.51 

629.4 Рухомий склад залізничного транспорту 

На ступінь кандидата 
3226. Кравець В. В. Удосконалення методу оцінки динамічної навантаженості 

швидкісного рухомого складу залізниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць і тяга поїздів" / Кравець Во-
лодимир Вікторович ; М-во трансп. та зв’язку України, Дніпропетров. нац. ун-т за-
лізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — 25 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2007-5194  А] УДК 629.4.015 

3227. Крипак Ю. В. Історично-науковий аналіз становлення та функціонуван-
ня Придніпровської залізниці (друга половина ХІХ — початок ХХ століть) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техні-
ки" / Крипак Юрій Васильович ; М-во трансп. та зв'язку України, Київ. ун-т економі-
ки і технологій трансп. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4461 А] УДК 629.4(477)(091) 

3228. Осиновський О. О. Поліпшення тягово-зчіпних і експлуатаційних якос-
тей тепловозів за рахунок удосконалення протибоксовочних систем : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць 
та тяга поїздів" / Осиновський Олег Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-
димира Даля. — Луганськ, 2007. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — 100 пр. — 
[2007-4420 А] УДК 629.424.1 

3229. Танасійчук Б. І. Діяльність Д. І. Журавського (1821—1891) в контексті розвит-
ку залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.07 "Історія науки і техніки" / Танасійчук Борис Іванович ; М-во трансп. та зв'язку 
України, Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4481 А] УДК 629.4(092)"1821/1891" 
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629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. 
Космічна техніка 

На ступінь кандидата 
3230. Воронько В. В. Розробка технологічного процесу та інструменту швид-

кісного дорнування отворів авіаційних конструкцій із алюмінієвих сплавів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та 
випробування літал. апаратів" / Воронько Віталій Володимирович ; Нац. аерокосм. 
ун-т ім. М. Е. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2007-5486 A] УДК 629.7.02:621.787 

3231. Крахмальова Т. І. Моделі та методи управління інтелектуальною влас-
ністю у проектах створення авіаційної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Крахмальова Те-
тяна Ігорівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 
2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2007-5397 А] УДК 629.73:347.77.043 

3232. Ткаліч О. П. Методика визначення оптимального періоду проведення 
технічного обслуговування повітряних суден вітчизняного виробництва : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт за-
собів трансп." / Ткаліч Олег Петрович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4878 А] УДК 629.735.083.02/.06 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. 
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 
3233. Пукас С. С. Аутекологія, розмноження та лісоценотична роль Sophora japonica L. 

в Правобережному Лісостепу та Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Пукас Світлана Сер-
гіївна ; Нац. аграр. ун-т, [Уман. держ. аграр. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4755 А] УДК 630*:582:581.56 

3234. Ривак З. М. Формування еколого-економічного механізму використання 
і відтворення лісоресурсного потенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охоро-
ни навколиш. середовища" / Ривак Зоряна Мирославівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування. — Рівне, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). 
— 100 пр. — [2007-4534 А] УДК 630*7 

3235. Стовбчатий М. М. Особливості створення лісових культур у дібровах 
Придністров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Стовбчатий Михайло Миколайович ; 
Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2007-4840 А] УДК 630*234:630*235 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

На ступінь кандидата 
3236. Кіщак Т. С. Екотоксикологічна оцінка поведінки важких металів у ланці 

зерно-просапної сівозміни на дерново-підзолистому ґрунті Полісся : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кіщак Тетяна Сте-
панівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2007-4800 А] УДК 631.95:631.8 
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3237. Лазарєва О. В. Формування економіко-екологічного механізму управління зем-
лекористуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 
"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Лазарєва Олена Во-
лодимирівна ; Нац. гірн. ун-т, [Миколаїв. держ. аграр. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 120 пр. — [2007-4808 А] УДК 631.95:332.334 

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом 

На ступінь доктора 

3238. Гудзь О. Є. Забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських 
підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гудзь Олена Євгенів-
на ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (56 назв). — 100 пр. — [2007-4575 А] УДК 631.16 

На ступінь кандидата 

3239. Бечко В. П. Формування та ефективність використання оборотних засо-
бів в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бечко Валентин Пет-
рович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. 
— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4566 А] УДК 631.16 

3240. Булуй О. Г. Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських 
кооперативів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Булуй Олексій Григорович ; М-во аграр. політики Ук-
раїни, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т". — Житомир, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2007-5135 А] УДК 631.115.8 

3241. Василенька Н. І. Формування та використання персоналу в системі ре-
сурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Васи-
ленька Надія Іванівна ; Львів. держ. гуманіт. ун-т, [Львів. держ. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2007-456 8 А] УДК 631.11:391.101.262 

3242. Мироненко В. П. Економічний механізм кредитування виробничої діяльності 
агроформувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Мироненко Віктор Петрович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2007-5207 А] УДК 631.11:336.77 

3243. Новак О. В. Управління стратегічним розвитком сільськогосподарських під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Новак Олександр Володимирович ; Нац. аграр. ун-т. — 
К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2007-4528 А] УДК 631.1 

3244. Пономаренко О. В. Економічна ефективність систем утримання м'ясної 
худоби в Поліссі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пономаренко Оксана Віталіївна ; Луган. 
нац. аграр. ун-т,  [Укр. акад. аграр. наук]. — Луганськ, 2007. — 19 с. : табл. — Біблі-
огр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2007-5546 А] УДК 631.14:636.2:637.5'62 

3245. Попова Т. В. Організаційно-економічний механізм відтворення в сільсь-
когосподарському виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Попова Тетяна Вікторівна ; Дніпро-
петров. держ. аграр. ун-т, [Таврійс. держ. агротехн. акад.]. — Дніпропетровськ, 2007. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2007-5344 А] УДК 631.15 
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3246. Процюк Н. І. Управління якістю продукції молочного скотарства у 
сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Процюк Наталя Іванівна ; 
Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2007-5228 А] УДК 631.14:637.1 

3247. Рудницька О. В. Маркетингова діяльність сільськогосподарських під-
приємств на ринку органічної агропродовольчої продукції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Руд-
ницька Оксана Валентинівна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5346 А] УДК 631.1.027:338.439.5 

3248. Скуртол С. Д. Управління якістю продукції молокопереробних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Скуртол Світлана Дмитрівна ; М-во аграр. політики України, Держ. 
вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Житомир, 2007. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2007-5239 А] УДК 631.115:637.1 

3249. Соловей Д. Ю. Енергоекономічна оцінка технологій виробництва зерна : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Соловей Дмитро Юрійович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економі-
ки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 
100 пр. — [2007-4478 А] УДК 631.164:[633.1:005.336.1] 

3250. Чорнодон В. І. Формування та економічна ефективність інвестицій на 
створення садів у сільськогосподарських підприємствах Поділля : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чор-
нодон Вікторія Іванівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — 
К., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2007-5082 А] 

 УДК 631.164.23:635.047](477.43/.44) 
3251. Чуйко Н. В. Ефективність використання ресурсів у скотарстві : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Чуйко Наталія Василівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Харків. нац. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : табл. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5560 А] УДК 631.16:636 

631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя 
На ступінь доктора 

3252. Підгурський М. І. Методи прогнозування ресурсу несучих і функціо-
нальних систем бурякозбиральних комбайнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Підгурський 
Микола Іванович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 
36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (53 назви). — 100 пр. — [2007-5221 А] УДК 631.356.26 

На ступінь кандидата 
3253. Бахарєв Д. М. Підвищення ефективності і технологічного процесу обмолоту 

і розробка конструкції молотарки качанів кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" 
/ Бахарєв Дмитро Миколайович ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4844 А] УДК 631.361.022:633.15 

3254. Войтік А. В. Обґрунтування технологій та параметрів пристрою для роз-
криття кореневої системи маточних рослин клонових підщеп : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд.  техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації 
с.-г. вир-ва" / Войтік Андрій Володимирович ; Нац. аграр. ун-т, [Ін-т садівництва 
Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— 120 пр. — [2007-5571 А] УДК 631.31:634 
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3255. Джеджула В. В. Обґрунтування параметрів обладнання для виробництва 
біогазу при утилізації органічних відходів сільськогосподарських підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і 
засоби механізації с.-г. вир-ва" / Джеджула В'ячеслав Васильович ; Вінниц. держ. 
аграр. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Вінинця, 2007. — 21 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2007-4578 А] УДК 631.33 

3256. Кобець О. М. Обґрунтування робочого процесу і параметрів робочих 
органів для видалення гички кормових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" 
/ Кобець Олександр Миколайович ; Вінниц. держ. аграр. ун-т, [Дніпропетров. держ. 
аграр. ун-т]. — Вінниця, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2007-4508 А] УДК 631.356.2 

3257. Коваленко О. В. Підвищення ефективності технологічного процесу та 
обґрунтування параметрів робочих органів машини для вторинної сепарації кар-
топлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Ма-
шини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Коваленко Олександр Володимирович ; Луган. 
нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 
100 пр. — [2007-4861 А] УДК 631.362 

3258. Колодійчук С. А. Підвищення ефективності роботи гусеничного рушія 
сільськогосподарських тракторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Колодійчук Сергій Анатолі-
йович ; Нац. транспорт. ун-т, [Луц. держ. техн. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4803 А] УДК 631.372 

3259. Матвіїшин А. Й. Підвищення експлуатаційних характеристик несучих і 
функціональних елементів малогабаритних обприскувачів : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 
вир-ва" / Матвіїшин Анатолій Йосипович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пу-
люя. — Тернопіль, 2007. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — 
[2007-5206 А] УДК 631.348 

3260. Мітков В. Б. Обґрунтування схеми і параметрів агрегату для основного 
обробітку ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Мітков Василь Борисович ;  
М-во аграр. політики України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь, 2007. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 
[2007-5209 А] УДК 631.372+631.312 

3261. Подолянин І. М. Підвищення якості роботи гичкозбиральної машини з 
гідрокопіювальним приводом гичкозрізувального апарата : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини та засоби с.-г. вир-ва" 
/ Подолянин Іван Михайлович ; Вінниц. держ. аграр. ун-т. — Вінниця, 2007. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4595 А] УДК 631.356.2 

3262. Чвартацький І. І. Обґрунтування параметрів та розробка механічних 
апаратів точного висіву насіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" ; Тернопіл. держ. техн. ун-т 
ім. Івана Пулюя, [Нац. аграр. ун-т "Бережан. агротехн. ін-т"]. — Тернопіль, 2007. — 22 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2007-5268 А] УДК 631.331 

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика 

На ступінь кандидата 
3263. Конопля К. В. Роль ознак структури рослини в насіннєвій продуктив-

ності конопель та їх селекційне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 "Селекція рослин" / Конопля Катерина Валеріївна ; 
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Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук". — К., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-4998 А] УДК 631.527:633.522 

3264. Уманський О. М. Розробка і обґрунтування елементів технології виро-
щування сої в рисовій сівозміні : (для умов Краснознам’янської зрошувальної систе-
ми) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рос-
линництво" / Уманський Олексій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. 
держ. аграр. ун-т", [Ін-т землеробства півд. регіону Укр. акад. аграр. наук]. — Хер-
сон, 2007. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5263 А] 

 УДК 631.53:633.34 
3265. Хомяк П. В. Оптимізація обробітку ґрунту в короткоротаційних сівозмі-

нах із соняшником у південному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Хомяк Павло Володими-
рович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук", [Миколаїв. держ. 
аграр. ун-т]. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2007-5071 А] УДК 631.51.021:633.85 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

3266. Шатковський А. П. Обґрунтування елементів технології мікрозрошення 
моркви в умовах півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Шатковський Андрій Петрович ; Укр. акад. 
аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16. — 100 пр. — [2007-5273 А] УДК 631.674:635.13 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

3267. Сюмка А. А. Внутрішньовидова мінливість Cercospora beticola Sacc. та 
вдосконалення методів оцінки стійкості цукрових буряків до церкоспорозу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" 
/ Сюмка Андрій Анатолійович ; Нац. аграр. ун-т, [Ін-т цукр. буряків Укр. акад. аграр. 
наук]. — К. : 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4706 А] 

 УДК 632.4.42:633.63 

633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

3268. Звягін А. Ф. Створення вихідного селекційного матеріалу озимої м'якої пше-
ниці адаптованого до північно-східного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Звягін Андрій Федоро-
вич ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2007. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4794 А] УДК 633.111"324":631.52 

3269. Неменуща С. М. Стійкість біотипів кукурудзи на різних етапах онтоге-
незу до кореневих і стеблових гнилей в умовах Степу України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Неменуща Світ-
лана Миколаївна ; Нац. аграр. ун-т, [Ін-т зерн. госп-ва УААН, Селекц.-генет. ін-т — Нац. 
центр насіннєзнав. та сортовивчення]. — К., 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5027 А] УДК 633.15:581.2](477.6) 
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633.2/.3 Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

3270. Молдован Ж. А. Продуктивність різночасно дозріваючих травостоїв за-
лежно від видового складу компонентів в умовах Лісостепу західного : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і лу-
ківництво" / Молдован Жанна Андріївна ; М-во аграр. політики України, Вінниц. держ. 
аграр. ун-т, Укр. акад. аграр. наук, Ін-т кормів. — Вінниця, 2007. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5501 А] УДК 633.2.03 

633.4 Коренебульбоплоди 

На ступінь кандидата 

3271. Ткачук О. О. Дія ретардантів на морфогенез, період спокою і продуктив-
ність картоплі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 
"Фізіологія рослин" / Ткачук Олеся Олександрівна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і 
генетики, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2007. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2007-4433 А] УДК 633.491 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 

3272. Костік С. О. Вплив агротехнічних факторів на врожай та якість корене-
плодів цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Костік Сергій Олексійович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2007. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5159 А] УДК 633.63:631.5 

3273. Шам І. В. Зміна структури бур’янового компонента агрофіноценозів ланки 
сівозмін східного Лісостепу під впливом агротехнічних та хімічних факторів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Шам Інна 
Віталіївна ; Нац. аграр. ун-т, [Укр. акад. аграр. наук]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4439 А] УДК 633.63:632.9:632.52 

633.7/.9 Інші культури технічного та харчового призначення 

На ступінь кандидата 

3274. Каплін С. О. Вплив рівнів водозабезпечення, добрив, густоти стояння 
рослин на врожай та якість соняшнику олеїнового типу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Каплін Сергій Олек-
сандрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2007. — 16 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5148 А] УДК 633.854.78:631.8 

3275. Світельський М. М. Формування продуктивності валеріани лікарської за-
лежно від елементів технології вирощування в умовах південної частини Централь-
ного Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Світельський Микола Михайлович ; М-во аграр. 
політики України, Вінниц. держ. аграр. ун-т, Укр. акад. аграр. наук, Ін-т кормів, [Поділ. 
держ. аграр.-техн. ун-т (м. Кам’янець-Подільський)]. — Вінниця, 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4962 А] УДК 633.888(477.4) 
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634 Садівництво в цілому. Плодівництво 

На ступінь доктора 
3276. Осокіна Н. М. Формування якості плодів чорної смородини та її збере-

ження в продуктах консервування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. оброб. продуктів рослинництва" / Осокіна Ніна Мак-
симівна ; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань, 2007. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 34—38 (44 назви). — 100 пр. — [2007-5542 А] УДК 634.7:664.85 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 
3277. Гордієнко В. В. Потенціал складових національної колекції картоплі у 

створенні форм, придатних для генеративного розмноження : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція рослин" / Гордієнко Валентина Ва-
силівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2007. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2007-4730 А] УДК 635.21:631.527 

3278. Накльока О. П. Обґрунтування елементів технології вирощування перцю 
солодкого в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Накльока Ольга Пет-
рівна ; Нац. аграр. ун-т, [Уман. держ. аграр. ун-т]. — К., 2007. — 19 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5022 А] УДК 635.649:631.544.71](477.4) 

3279. Тимощук О. А. Суха фузаріозна гниль картоплі та заходи щодо обмеження її 
розвитку в умовах Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Тимощук Олександр Анатолійович ; Нац. аграр. 
ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т"]. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5258 А] УДК 635.21:632.481](477.42) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь кандидата 
3280. Азар’єв В. В. Особливості механізмів зсідання крові корів різних типів 

вищої нервової діяльності за впливу технологічного стресу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Аза-
р’єв Віктор Валентинович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5522 А] УДК 636.09:[636.2:612.111.115] 

3281. Вальчук О. А. Гострий катаральний мастит у високопродуктивних корів 
(поширення, етіопатогенез та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Вальчук Олександр Анатолійо-
вич ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
120 пр. — [2007-4768 А] УДК 636.09:[636.2:618.19-002-08 

3282. Годовський О. В. Вивчення імунобіологічних властивостей збудника та 
розробка інактивованої вакцини проти вірусної діареї великої рогатої худоби : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікро-
біологія та вірусологія" / Годовський Олексій Вячеславович ; Укр. акад. аграр. наук, 
Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. медицини". — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4651 А] УДК 636.09:636.2]:616.34-008.314.4 

3283. Кича К. І. Етіологічна роль ентеробактерій і Pseudomonas Aeruginosa та 
застосування імуностимулюючої терапії при шлунково-кишкових захворюваннях телят і 
поросят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 
"Вет. мікробіологія та вірусологія" / Кича Катерина Іванівна ; Укр. акад. аграр. наук, 
Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Луган. нац. аграр. ун-т]. — 
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Х., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл.,табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2007-4740 А] УДК 636.2/.4.09:616.34-002:579.842.1/.2 

3284. Кулай Н. Я. Гострий асептичний міозит у коней : (патогенетичне обґрун-
тування застосування препарату "Моваліс") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00 .05 "Вет. хірургія" / Кулай Назарій Ярославович ; Біло-
церків. держ. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжиць-
кого]. — Біла Церква, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2007-5010 А] УДК 636.09:616.74-002]:636.1 

3285. Маслій М. Л. Профілактика шлунково-кишкових хвороб у телят і по-
росят з використанням аскорбінатів мікроелементів і пробіотика : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Маслій 
Микола Леонідович ; Нац. аграр. ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — К., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5475 А] УДК 636.2/.4.09+636.4].09:616.3 

3286. Сєгодін О. Б. Патогенетичне обґрунтування ролі глікозаміногліканів у 
діагностиці та лікуванні остеоартрозу в собак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Сєгодін Олександр Борисович ; Білоцер-
ків. держ. аграр. ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Біла Церква, 2007. — 21 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5043  А] УДК 636.09:616.72]:636.7 

3287. Тішкіна Н. М. Структурно-функціональні особливості лімфатичних вуз-
лів у поросят неонатального і молочного періодів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" 
/ Тішкіна Наталія Миколаївна ; Білоцерків. держ. аграр. ун-т, [Дніпропетров. держ. 
аграр. ун-т]. — Біла Церква, 2007. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). 
— 100 пр. — [2007-5061 А] УДК 636.09:616-006]:636.47 

3288. Царенко Т. М. Показники обміну заліза та еритроцитопоезу у перепелів 
за умови лазерного та рентгенівського опромінення інкубаційних яєць : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Царенко Тарас Михайлович ; Нац. аграр. ун-т, [Білоцерків. держ. аграр.  
ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2007-5073 А] УДК 636.09:612.119]:636.59 

3289. Шарандак П. В. Етіологія, клініко-функціональні методи діагностики міо-
кардіодистрофії у високопродуктивних корів та їх лікування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Шарандак 
Павло Васильович ; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2007. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5097 А] УДК 636.09:616.127-002]:636.2 

3290. Шутченко П. О. Імуногістохімічна діагностика та оцінка клітинного іму-
нітету при сальмонельозі курей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та вірусологія" / Шутченко Павло Олек-
сандрович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. меди-
цини". — Х. : 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). 
— 100 пр. — [2007-4719 А] УДК 636.09:[616.981.49:636.52/.58 

636.2 Велика рогата худоба 

На ступінь доктора 

3291. Скрипник В. Г. Трихофітія великої рогатої худоби : (етіологічна струк-
тура, діагностика, селекція штамів та розробка бівалентної вакцини) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія та віру-
сологія" / Скрипник Валерій Григорович ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр 
"Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і 
штамів мікроорганізмів]. — Х., 2007. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (34 назви). — 
100 пр. — [2007-4835 А] УДК 636.2.09:616.5-002 
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На ступінь кандидата 
3292. Васянович О. М. Біотехнологія Т-2 токсину та обґрунтування макси-

мально допустимого рівня його в кормах для молодняку великої рогатої худоби на 
відгодівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 
"Біотехнологія" / Васянович Ольга Миколаївна ; Білоцерків. держ. аграр. ун-т, [Укр. 
акад. аграр. наук]. — Біла Церква, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2007-4772 А] УДК 636.2.085 

3293. Надточій В. М. Порівняльна оцінка бугаїв-плідників різних порід за се-
лекційно-генетичними ознаками відтворювальної здатності : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" 
/ Надточій Валентина Миколаївна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики 
тварин УААН. — Чубинське, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2007-5211 А] УДК 636.293.2.082.22 

636.4 Свині 
На ступінь доктора 

3294. Сметанін В. Т. Генетично-популяційне обґрунтування локальної систе-
ми розведення свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 
03.00.15 "Генетика" / Сметанін Володимир Тимофійович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т 
розведення і генетики тварин, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — Чубинське, 2007. 
— 32, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (38 назв). — 100 пр. — 
[2007-5246 А] УДК 636.4.082:575.17 

На ступінь кандидата 
3295. Гаращук М. І. Вуглеводно-ліпідний обмін у свиней різного віку за впли-

ву препаратів гумусової природи та апізолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Гаращук Марина Іва-
нівна ; Нац. аграр. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4975 А] УДК 636.4.03.085:612.015.32 

3296. Прокушенкова О. Г. Морфогенез тканинних компонентів та імунних 
структур різних частин шлунка поросят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Проку-
шенкова Олена Геннадіївна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 22 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5508 А] УДК 636.4.09 

636.5/.6 Птахівництво 
На ступінь кандидата 

3297. Жейнова Н. М. Санітарно-гігієнічне обґрунтування застосування фума-
рової кислоти та асид лаку при вирощуванні ремонтного молодняку та курей-несу-
чок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гі-
гієна тварин та вет. санітарія" / Жейнова Наталія Миколаївна ; Харків. держ. зоовет. 
акад. — Х., 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). 
— 100 пр. — [2007-5146 А] УДК 636.5.087.09 

637 Продукти тваринництва 
637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів) 

На ступінь кандидата 
3298. Ганзенко В. В. Розробка технології виробництва сухого замінника не-

збираного молока на основі повноскладового зерна сої : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармац. 
вир-в" / Ганзенко Валентина Василівна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2007. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4448 А] УДК 637.18 
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64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви. Харчування. 
Кухонний інвентар 

На ступінь кандидата 
3299. Гріщенко Г. В. Розробка технології сухих сумішей з гідролізованим біл-

ком для дитячого харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Гріщенко 
Ганна Валеріївна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2007. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 125 пр. — [2007-4496 А] УДК 641.562 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. 
Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 
3300. Свінцицька О. М. Управління залученням інвестицій у підприємства 

видавничої галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (машинобуд., АПК, турист.-рекреац. комплекс)" / Свін-
цицька Олександра Миколаївна ; Європ. ун-т. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5418 А] УДК 655.41:330.332 

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 

На ступінь кандидата 
3301. Волканова Н. Д. Управління діяльністю транспортного вузла : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-
вом" / Волканова Надія Данилівна ; Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2007. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). — 100 пр. — [2007-5175 А] УДК 656.078 

3302. Карпенко О. О. Формування тарифів на змішані перевезення вантажів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Карпенко Оксана Олександрівна ; Нац. транспорт. ун-т, [Київ. держ. 
акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного]. — К., 2007. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4900 А] УДК 656.025.4.03 

3303. Кіркін О. П. Удосконалення технології нерегулярних промислових ван-
тажопотоків з використанням методів віртуального підприємства : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.12 "Пром. трансп." / Кіркін 
Олександр Павлович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Приазов. держ. 
техн. ун-т]. — Луганськ, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. 
— [2007-4507  А] УДК 656.073.3 

3304. Шаля О. Г. Управління конкурентоспроможністю трансп. підприємства 
на основі системи менеджменту якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Шаля 
Ольга Геннадіївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5095 А] УДК 656.078.8 

656.1 Експлуатація наземного безрейкового транспорту. 
Рух вулицями та дорогами 

На ступінь кандидата 
3305. Загоруй О. О. Вплив паркування транспорту на пропускну здатність вулич-

но-дорожньої мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.22.01 "Транспорт. мережі" / Загоруй Олег Олексійович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2007. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4898 А] УДК 656.13.053.6 
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3306. Ламбуцький М. М. Формування структури парку міського пасажирсь-
кого транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 
"Транспорт. системи" / Ламбуцький Микола Михайлович ; Нац. транспорт. ун-т. — 
К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4907 А] 

 УДК 656.132.072 
3307. Рославцев Д. М. Ефективність функціонування логістичного ланцюга: 

транспорт, посередник, реалізатор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Рославцев Дмитро Миколайович ; 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5600 А] УДК 656.13 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 
3308. Заічко В. С. Оптимізація завантаження суден генеральними вантажами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та 
ремонт засобів трансп." / Заічко Володимир Сергійович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 
2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 120 пр. — [2007-4791  А]УДК 656.614.3.073 

3309. Ільченко С. В. Організаційно-економічні основи інституціонального 
реформування морських портів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (економіка мор. та річк. трансп.)" / Іль-
ченко Світлана Віталіївна ; НАН України, Ін-т пробл. та екон.-екол. дослідж., [Одес. 
нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2007-5461 А] УДК 656.615.07 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь кандидата 
3310. Кам’янецька О. В. Механізм взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності 

авіаційного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кам’янецька Оксана Володимирівна ; 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2007-5392 А] УДК 656.7.078 

3311. Соловей Н. В. Формування механізму взаємодії сторін при страхуванні 
авіаційного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (економіка авіац. трансп.)" / Соловей На-
дія Василівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). 
— 100 пр. — [2007-5420 А] УДК 656.7:368.1 

657 Бухгалтерія. Рахівництво 

На ступінь доктора 
3312. Задорожний З.-М. В. Внутрішньогосподарський облік в будівництві: ме-

тодологія та організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Задорожний Зеновій-Михайло Васильо-
вич ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2007. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 34—38 (59 назв). — 100 пр. — [2007-4790 А] УДК 657:69 

3313. Чижевська Л. В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, 
організація, прогноз розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.)" / Чижевська Люд-
мила Віталіївна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 
[Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2007. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 (65 назв). — 
100 пр. — [2007-5089 А] УДК 657-027.21 
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На ступінь кандидата 

3314. Булкот Г. В. Облік і аналіз процесів ліквідації та санації підприємств Ук-
раїни на стадії банкрутства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Булкот Ганна Вікторівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2007-4767 А] УДК 657:005.334.4 

3315. Ганаба М. Д. Аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю 
цукру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Ганаба Михайло Дмитрович ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2007-4571 А] УДК 657.62:664.12 

3316. Герасименко О. С. Методика складання консолідованої фінансової звіт-
ності та аналіз ефективності діяльності дочірніх підприємств : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ге-
расименко Олена Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. 
— [2007-4776 А] УДК 657.6:658.114 

3317. Колос Н. М. Бухгалтерський облік у реалізації прав власників в 
сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Колос Наталя Миколаївна ; Нац. аграр. 
ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2007-5155 А] УДК 657.411:631.162 

3318. Кондрашова Т. М. Управлінський облік в державних вищих навчальних 
закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Кондрашова Тетяна Миколаївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5317 А] УДК 657.471:378 

3319. Крупельницька І. Г. Методичні аспекти управлінського обліку і внут-
рішнього аудиту науково-дослідних та конструкторських робіт : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кру-
пельницька Ірина Геннадіївна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держком-
стату України. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2007-4462 А] УДК 657.471 

3320. Лаговська О. А. Бухгалтерський облік розподілу доходів в умовах со-
ціально орієнтованої економіки: організація та методика : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Лаговсь-
ка Олена Адамівна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату Ук-
раїни, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2007-5013 А] УДК 657.44 

3321. Мазіна О. І. Облік та аналіз фінансового результату в управлінні суб’єк-
тами малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мазіна Олександра Іванівна ; Держ. 
акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2007. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4587 А] УДК 657 

3322. Майбогіна Н. В. Організація і методика аналізу збутової діяльності про-
мислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Майбогіна Надія Валеріївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 15 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 12 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5497 A] УДК 657:62 

3323. Сиротенко Н. А. Функції обліку та контролю в системі управління матеріаль-
ним забезпеченням виробництва : (на прикладі підприємств кондитерської галузі) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" 
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/ Сиротенко Наталія Анатоліївна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2007. — 17 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2007-5050 А] УДК 657:664.68 

3324. Ширягіна О. Є. Формування та використання прибутку підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі-
нанси і кредит" / Ширягіна Олена Євгеніївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон.  
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 
100 пр. — [2007-5278 А] УДК 657.372.12 

3325. Шляхов Є. В. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості 
продукції в управлінні хлібопекарними підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. 
діяльн.)" / Шляхов Євген Володимирович ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2007. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2007-5110 А] УДК 657.471:664.6 

658 Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація  
та техніка торгівлі. Службові відносини 

На ступінь кандидата 
3326. Губерник А. О. Стратегії маркетингу підприємства на ринку металоплас-

тикових віконних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Губерник Аркадій Олексійович ; Одес. 
держ. екон. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2007-4936 А] УДК 658.8:692.82 

3327. Гуржій Н. М. Управління маркетинговою діяльністю підприємств в умо-
вах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гуржій Наталія Миколаївна ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. —  
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2007-4653 А] УДК 658.8 

3328. Журавльова Ю. Ю. Платоспроможність підприємства та шляхи її забез-
печення : (на прикладі харчової промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Журавльова Юлія Юріївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4735 А] УДК 658.15:664 

3329. Калініна О. М. Бюджетування як метод управління оборотним капіта-
лом промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Калініна 
Ольга Миколаївна ; Харків. нац. екон. ун-т, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсь-
кого]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 
[2007-4797 А] УДК 658.153 

3330. Кваско А. В. Управління організацією виробництва на поліграфічних 
підприємствах в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кваско Алла Володимирівна ; 
Європ. ун-т. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — 
[2007-5189 А] УДК 658.5:655.1 

3331. Кобушко І. М. Фінансово-економічний механізм екологізації промисло-
вого виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Кобуш-
ко Ігор Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2007. — 21 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4668 А] УДК 658.15:334.716 

3332. Козир О. М. Система управління витратами підприємств залізничного транс-
порту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Козир Ольга Михайлівна ; Укр. держ. 
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акад. залізн. трансп. — Х., 2007. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). 
— 100 пр. — [2007-5463 А] УДК 658.15:656.2 

3333. Колесников Є. В. Фінансова складова в результативності використання 
інноваційного потенціалу промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. 
діяльн.)" / Колесников Євген Володимирович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2007. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5464 А] УДК 658.589 

3334. Лачкова Л. І. Економічний механізм санаційної реструктуризації під-
приємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лачкова Людмила Іванівна ; Харків. держ. 
ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2007-5199 А] УДК 658.87 

3335. Лубенченко О. Е. Формування конкурентних переваг аудиторських фірм : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Лубенченко Ольга Едуардівна ; Полтав. ун-т спожив. кооперації Ук-
раїни, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Полтава, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2007-4864 А] УДК 658.152 

3336. Маковоз О. В. Шляхи фінансового оздоровлення неплатоспроможних 
підприємств залізничної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Маковоз 
Олена Володимирівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2007-5471 А] УДК 658.15:656.2 

3337. Маліков А. В. Синтез системи управління витратами промислового під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еконо-
міка та упр. п-вами" / Маліков Антон Валерійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4748 А] 

 УДК 658.012.4:336 
3338. Маловичко А. С. Вплив ризик-менеджменту на інвестиційну привабли-

вість підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Маловичко Андрій Сергійович ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4811 А] УДК 658.15 

3339. Мельник А. О. Управління трансфертним ціноутворенням на підприємстві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Мельник Алла Олександрівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2007. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4630 А] УДК 658.8.03 

3340. Накоп’юк Ж. В. Механізм забезпечення економічної ефективності діяль-
ності підприємств з аеронавігаційного обслуговування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (еконо-
міка авіац. трансп.)" / Накоп’юк Жанна Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5408 А] УДК 658.15 

3341. Панасенко О. В. Моделі оцінки і аналізу схильності підприємства до бан-
крутства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Панасенко Оксана Володимирівна ; 
Харків. нац. екон. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4470 А] УДК 658:005.334.4 

3342. Петренко Л. А. Розвиток експортного потенціалу підприємства : (за ма-
теріалами молокопереробних підприємств України) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Петренко Люд-
мила Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-
мана". — К., 2007. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 
100 пр. — [2007-4472 А] УДК 658.155 
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3343. Пілова Д. П. Формування та оцінка економічної безпеки гірничо-зба-
гачувальних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пілова Дар'я Петрівна ; Криворіз. техн. 
ун-т, [Нац. гірн. ун-т]. — Кривий Ріг, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17  
(10 назв). — 120 пр. — [2007-5481 А] УДК 658.155:622.012.2 

3344. Расулова У. С. Оперативне планування на торговельному підприємстві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Расулова Уляна Сергіївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2007-5041 А] УДК 658.8 

3345. Свидрук І. І. Формування систем управління в підприємствах електронної тор-
гівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Свидрук Ірена Ігорівна ; Львів. комерц. акад. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-4702 А] УДК 658.5 

3346. Степуріна С. О. Формування механізму санаційного управління під-
приємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Степуріна Світлана Олександрівна ; Харків. нац. екон. 
ун-т. — Х., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2007-4479 А] УДК 658.167 

3347. Тищенко С. В. Формування і використання трудових ресурсів сільсько-
господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тищенко Світлана Володимирівна ; М-во аграр. 
політ. України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т". — Житомир, 2007. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — 120 пр. — [2007-5259 А] УДК 658.512.62 

3348. Ткаченко О. М. Організаційно-економічні основи підвищення конкуренто-
спроможності підприємств кондитерської промисловості України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тка-
ченко Ольга Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2007-5062 А] УДК 658.821:664.68](477) 

3349. Хмурковський Г. В. Системно-оптимізаційні моделі товару в марке-
тингових стратегіях малих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хмурковський Геннадій 
Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5265 А] УДК 658.8 

3350. Ямко Ю. Ю. Формування системи управління інноваційним розвитком 
підприємств легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (легка пром-сть)" / Ямко Юрій 
Юрійович ; Київ. нац. ун-т технологія та дизайну. — К., 2007. — 24 с. : іл. — Біблі-
огр.: с. 21—22 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5119 А] УДК 658.589:67/68 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 

66.0 Хімічна технологія 

На ступінь доктора 

3351. Атаманюк В. М. Гідродинаміка і тепломасообмін під час фільтраційного 
сушіння дисперсних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.17.08 "Процеси й обладн. хім. технології" / Атаманюк Володимир Михайлович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 
(42 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4884 А] УДК 66.047.7 
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На ступінь кандидата 
3352. Клімов Р. О. Особливості тепломасообміну в технологічних емульсіях : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. 
теплофізика та пром. теплоенергетика" / Клімов Роман Олександрович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т техн. теплофізики, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 120 пр. — [2007-5314  А] УДК 66.046.7-911.48 

3353. Кузнєцов С. І. Підвищення ефективності комплексного очищення газо-
вих викидів від окису вуглецю, двоокису сірки й пилу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Куз-
нєцов Сергій Іванович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2007-5001 А] УДК 66.021:628.51 

3354. Попова І. В. Обґрунтування ефективних способів гідролізу інуліну цико-
рію та використання гідролізатів в харчових технологіях : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та 
продуктів бродіння" / Попова Інна Вадимівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 
2007. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 120 пр. — [2007-5343 А] 

 УДК 66.094.941:547.455.65 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 
3355. Гуглич С. І. Технологія співполімеризації сірки з дициклопентадієном : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія 
неорган. речовин" / Гуглич Сергій Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. пол-
ітехн. ін-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5381 А] УДК 661.21 

3356. Кравчук А. В. Вплив попередньої деформаційної обробки порошків 
вюрцитного нітриду бору на формування інструментальних матеріалів з підвищени-
ми експлуатаційними характеристиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. матеріали" / Крав-
чук Андрій Валентинович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Фран-
цевича. — К., 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — 
[2007-5589 А] УДК 661.65:539.378.6 

3357. Чобіт М. Р. Пероксидна модифікація целюлози для одержання багато-
компонентних полімерних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Чобіт Максим Ролан-
дович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (27 назв). — 100 пр. — [2007-5091 А] УДК 661.728.8 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 
3358. Алексєєва О. Є. Підвищення надійності стикувальних вузлів коксових 

батарей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.13 
"Машини та апарати хім. вир-ва" / Алексєєва Ольга Євгенівна ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т", [Донец. нац. техн. ун-т]. — К., 2007. — 23 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — [2007-4724 А] УДК 662.741.3 

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва 

На ступінь кандидата 
3359. Андрусік І. І. Активізація діяльності підприємств харчової промисловос-

ті шляхом удосконалення податкової політики : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Андрусік Ірина 
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Ігорівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2007-4926 А] УДК 664:336.02 

3360. Дудка Т. В. Вимір та оцінка інвестиційної привабливості підприємств 
харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.  наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Дудка Тетяна Володимирівна ; НАН Украї-
ни, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2007. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2007-5579 А] УДК 664.013:005.52 

663.6/.8 Виробництво мінеральних і лікувальних вод, безалкогольних 
напоїв. Морозиво. Лікери 

На ступінь доктора 
3361. Осипова Л. А. Науково-практичне обґрунтування і розробка технології 

консервованих функціональних напоїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Осипо-
ва Лариса Анатоліївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2007. — 35 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (50 назв). — 100 пр. — [2007-5333 А] УДК 663.8.05 

3362. Слива Ю. В. Розроблення способу одержання дифузійного соку з вико-
ристанням електроіскрових розрядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Слива 
Юлія Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (15 назв). — 120 пр. — [2007-5348 А] УДК 663.81 

664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво 

На ступінь кандидата 
3363. Чорна Т. М. Удосконалення технології вилучення сахарози з бурякової 

стружки із застосуванням полімерного біоцидного препарату : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та 
продуктів бродіння" / Чорна Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 120 пр. — [2007-5359 А] УДК 664.1.034 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. 
Борошняні кондитерські вироби 

На ступінь кандидата 
3364. Бошкова О. Л. Сушіння короткорізаних макаронних виробів із застосу-

ванням мікрохвильового електромагнітного поля : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та 
фармац. вир-в" / Бошкова Ольга Леонідівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 
2007. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5371 А] 

 УДК 664.692.040.2.086.4 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 
3365. Коваленко О. О. Науково-технічні основи процесів низькотемператур-

ного розділення рідких систем харчових виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фар-
мац. вир-в" / Коваленко Олена Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій.  
— Одеса, 2007. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (80 назв). — 100 пр. — 
[2007-5315 А] УДК 664.8.047 
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666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. 
Виробництво емалі та штучних каменів 

666.9 Промисловість в'яжучих 

На ступінь кандидата 
3366. Блажко В. В. Тривальний бетонозмішувач для приготування малорухо-

мих бетонних сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Блажко Володи-
мир Володимирович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 21 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-5368 А] УДК 666.97.031.3 

669 Металургія. Метали та сплави 

669.2/.8 Кольорова металургія 

На ступінь кандидата 
3367. Колесник Є. В. Особливості структуроутворення тонких електрохіміч-

них олов’яних покриттів на консервній жерсті : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. обробка металів" / Ко-
лесник Євген Валерійович ; Нац. металург. акад. України, [Держ. вищ. навч. закл. 
"Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4906  А] УДК 669.6.017 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 

678 Промисловість високомолекулярних речовин. Виробництво гуми. 
Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 
3368. Мазур Л. М. Синтез і дослідження нових поліуретанів, створення компо-

зицій на їх основі як носіїв лікарських речовин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Мазур 
Лариса Михайлівна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2007. —  
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2007-4628 А] УДК 678.664:615.4 

681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації 

На ступінь кандидата 
3369. Карпук І. А. Реверсивний асинхронний електропривод, що керується за 

ротором, з покращеними динамічними та енергетичними показниками : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси і 
системи" / Карпук Ігор Анатолійович ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", 
[Донбас. держ. техн. ун-т (м. Алчевськ)]. — Донецьк, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4664 А] УДК 681.5:62-83 

3370. Петрашенко А. В. Програмні засоби підтримки прийняття управлінсь-
ких рішень щодо захисту інформації у автоматизованих системах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. 
обчисл. машин і систем / Петрашенко Андрій Васильович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2007-4870 А] УДК 681.518.5 

3371. Сиревич Є. Ю. Верифікація моделей цифрових пристроїв, які подано 
мовами опису апаратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Сиревич Євгенія Юхимів-
на ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2007-4476 А] УДК 681.518.54:004.415.5 
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3372. Смітюх Я. В. Автоматизоване управління брагоректифікаційною уста-
новкою на основі сценарного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Смітюх Ярослав 
Володимирович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біблі-
огр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2007-4836 А] УДК 681.52 

681.7 Оптичні прилади та апаратура 

На ступінь кандидата 
3373. Бабенко І. О. Інформаційно-вимірювальна система контролю безпеки 

робіт по попередженню аварій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Бабенко Ірина Олексіївна ; Харків. нац. авто-
моб.-дор. ун-т. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 
— [2007-5366 А] УДК 681.7.08:614.8 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. 
Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельне виробництво. Загальні питання 

На ступінь кандидата 
3374. Гриценко Ю. О. Система нормування укрупнених показників кошторис-

ної вартості об’єктів реконструкції житла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гриценко Юлія Олек-
сандрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2007-4894 А] УДК 69.059.7:657.92 

3375. Понізов С. Є. Обґрунтування організаційно-технологічних рішень по 
модернізації цивільних будинків з урахуванням їх місцерозташування і зносу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія 
і орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Понізов Сергій Євгенович ; Придніпров. держ. акад. 
буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2007-4922 А] УДК 69.059.7:624.015.35 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 
3376. Герасимова К. В. Властивості і технологія спеціального, модифікова-

ного залізом бетону, в умовах динамічних впливів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Герасимова 
Катерина Варфоломіївна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва, [Криворіз. 
техн. ун-т]. — Сімферополь, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). 
— 100 пр. — [2007-4976 А] УДК 691.32 

3377. Ціак Н. Хімічна та мікробіологічна стійкість бетонів, модифікованих 
сіркою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 
"Буд. матеріали та вироби" / Ціак Наталія ; Нац. акад. природоохорон. та курорт.  
буд-ва. — Сімферополь, 2007. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 
100 пр. — [2007-5075 А] УДК 691.32/.34 

697 Обігрівання, вентиляція та кондиціювання повітря в будовах 

На ступінь доктора 
3378. Лук’янов О. В. Теоретичні основи і способи підвищення енергоекологіч-

них характеристик теплогенераторів для локальних систем теплопостачання : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, 
освітлення та теплогазопостачання" / Лук’янов Олександр Васильович ; Донбас. нац. 
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акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2007. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (30 назв). — 
100 пр. — [2007-5593 А] УДК 697.32:621.577 

На ступінь кандидата 
3379. Мілейковський В. О. Системи повітророзподілення при зональній вен-

тиляції турбінних відділень АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та газопостачання" / Мілейковсь-
кий Віктор Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4465 А] УДК 697.922:621.311.25.039 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. 
ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. 
Містобудування. Ландшафтна та садово-паркова архітектура 

На ступінь кандидата 
3380. Стародуб І. В. Методи містобудівної організації транспортно-плануваль-

ної системи великих міст України : (на прикладі м. Рівне) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.20 "Містобудування та територ. пла-
нув." / Стародуб Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт., [Нац. ун-т вод. 
госп-ва та природокористування]. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2007-5553 А] УДК 711.4(477) 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 
3381. Божинський Б. І. Український національно-романтичний напрям модер-

ну в архітектурі Харкова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 
18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам’яток архіт." / Божинський Богдан Іванович ; 
Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19  
(6 назв). — 100 пр. — [2007-4929 А] УДК 725.0.36(477.54-25) 

3382. Кудряшова І. В. Романтичний метод у західноєвропейській архітектурі 
ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 
"Теорія архіт., реставрація пам’яток архіт." / Кудряшова Ірина Віталіївна ; Харків. 
держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). 
— 100 пр. — [2007-4672 А] УДК 72.036(4-15) 

3383. Цигичко С. П. Удосконалення еколого-естетичних властивостей архі-
тектурного середовища великих міст (ландшафтний аспект) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам’яток 
архіт." / Цигичко Світлана Петрівна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., 
[Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 
100 пр. — [2007-4883 А] УДК 72.01 

78 Музика 

На ступінь кандидата 
3384. Андріянова О. В. Салонність як основа музичного життя Росії та Украї-

ни ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.03 "Муз. мистецтво" / Андріянова Оксана Вікторівна ; Одес. держ. муз. акад. 
ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 120 пр. 
— [2007-4967 А] УДК 786.2.071"18" 

3385. Громченко В. В. Кларнет у музичній культурі Європи ХVІІІ столліття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Громченко Валерій Васильович ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, 
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[Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського М-ва культури і туризму України]. — Одеса, 
2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4935 А] УДК 788.6.03(4)"17" 

3386. Жмуркевич З. С. Галицький музичний бідермаєр : (на матеріалі форте-
піанних творів з нотних колекцій Львова ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Жмуркевич Зеновія 
Созонтівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2007. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4658 А] УДК 786.2.08(477.85/.86)"18" 

3387. Ластовецька-Соланська З. М. Музичні цінності та потреби в сучасному 
культурному континуумі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.01 "Теорія та історія культури" / Ластовецька-Соланська 
Зоряна Миколаївна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2007. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5014 А] УДК 78.01(477) 

3388. Миронова О. М. Музичне життя в полікультурному середовищі м. Стрия та 
регіону Стрийщини (друга половина ХІХ століття — 1939 р.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.01 "Теорія та історія культури" 
/ Миронова Оксана Миколаївна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2007. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — [2007-4751 А] УДК 78(477) 

3389. Приходько І. М. Елементарний контрапункт в теорії строгого стилю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Приходько Ігор Михайлович ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Кот-
ляревського. — Х., 2007. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — 100 пр. 
— [2007-4958 А] УДК 781.42 

3390. Романюк Л. Б. Музичне життя Станіславова другої половини ХІХ — 
першої третини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 17.00.01 "Теорія та історія культури" / Романюк Леся Богданівна ; 
Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [Ін-т мистецтв Прикарпат. нац. ун-ту 
ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2007-5599 А] УДК 78.01.07(092) 

3391. Халєєва О. В. Мотет у європейській музичній практиці: шляхи розвитку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецт-
во" / Халєєва Олена Вікторівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 
2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4550 А] УДК 787.6 

3392. Чайка О. В. Національна характерність як семантична властивість вико-
навської інтерпретації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чайка Олена Владиславівна ; Одес. держ. муз. акад. 
ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — 100 пр. 
— [2007-5077 А] УДК 78.03 

3393. Чжан Сяохао. Художньо-стильові принципи тенорового співу в оперному 
мистецтві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.  : спец. 17.00.03 
"Муз. мистецтво" / Чжан Сяохао ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 
2007. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (4 назви). — 100 пр. — [2007-5088 А] УДК 782.087.613.1 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Хореографія 

На ступінь кандидата 
3394. Островерх О. Б. Еволюція просторових систем українського драматич-

ного театру: типи організації, функції, людина (від натуралізму до авангарду) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.02 "Театр. мис-
тецтво" / Островерх Ольга Борисівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольк-
лористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К. : 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2007-4688 А] УДК 792.2(477)"18/19" 
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3395. Фриз П. І. Хореографічна культура як чинник творчого розвитку особис-
тості дитини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.01 "Теорія та історія культури" / Фриз Петро Іванович ; Львів. нац. муз. акад. 
ім. М. В. Лисенка, [Київ. держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв]. — Львів, 2007. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 120 пр. — [2007-5066 А] УДК 792.8:37.036 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 
3396. Ємшанова Ю. О. Стильова саморегуляція психічних станів кваліфікова-

них тенісистів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Ємшанова Юлія Олексіївна ; Нац. 
ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5181 А] УДК 796.342.015 

3397. Защук С. Г. Удосконалення техніко-тактичних дій висококваліфікованих 
баскетболістів в умовах атаки швидким проривом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" 
/ Защук Сергій Геннадійович ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту, [Нац. ун-т фіз. вихо-
вання і спорту України]. — К., 2007. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). 
— 110 пр. — [2007-4793 А] УДК 796.32.071 

3398. Кузнєцов А. О. Фізіологічні механізми пристосування організму хлопчи-
ків 10—16 років до систематичних циклічних навантажень : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварини" 
/ Кузнєцов Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського, [Запоріз. нац. ун-т]. — Сімферополь, 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4417 А] УДК 796.015.6:612-055.15 

3399. Рощін І. Г. Оптимізація техніко-тактичної підготовки фехтувальників-
шаблістів на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 
спорт" / Рощін Ігор Геннадійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2007-4831 А] УДК 796.86.015.1 

3400. Юхимук В. П. Організаційно-методичні основи олімпійської освіти учнів за-
гальноосвітніх шкіл України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихов. і 
спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різ. груп населення" / Юхимук 
Віра Петрівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2007-5117 А] УДК 796.032-057.874](477) 

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ 
ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

811 Мови (природні та штучні) 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 
3401. Ананко Т. Р. Англомовний корпоративний дискурс : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ананко Тетяна Рудоль-
фівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ізмаїл. ін-т вод. трансп.]. — Х., 2007. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4925 А] УДК 811.111’27 

3402. Андрєєва І. О. Лінгвокогнітивні параметри концептуалізації простору за-
собами англійської фразеології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Андрєєва Ірина Олександрівна ; Одес. нац.  
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ун-т ім. І. І. Мечникова, [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-4966 А] УДК 811.111’373.72 

3403. Болдирева А. Є. Мовні засоби створення гумористичного ефекту: 
лінгвокогнітивний аспект : (на матеріалі романів П. Г. Вудхауза) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Болдирева 
Анжела Євгеніївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2007. — 24 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4606  А] УДК 811.111’42 

3404. Грачова І. Є. Становлення класу слів-квантифікаторів в англійській мові 
(VII — XVII ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Грачова Ірина Євгеніївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 160 пр. — [2007-5576 А] УДК 811.111'36 

3405. Жарковська І. В. Семантичні та функціональні особливості англомов-
них номінацій конфлікту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герман. мови" / Жарковська Інна Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2007-4941 А] УДК 811.111’371.42 

3406. Іващишин О. М. Англійські термінологічні словосполучення у текстах з 
проблем техногенного впливу на довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Іващишин Ольга Михайлівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2007-4943 А] УДК 811.111’373.46:504 

3407. Кудоярова О. В. Дискурсотворча роль теми у професійному конфлікт-
ному спілкуванні англомовних медиків : (на матеріалі персонажного мовлення) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Кудоярова Ольга Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4463 А] УДК 811.111’42 

3408. Михайлова О. В. Просте речення в давньоанглійській мові: синтаксич-
ний, семантичний, когнітивний та комунікативний аспекти : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Михайлова 
Олена Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-5020 А] УДК 811.111’01’367.332 

3409. Музя Є. М. Топонімічна лексика і методи її опису в англомовних слов-
никах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Музя Євген Михайлович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [За-
поріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2007. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 
100 пр. — [2007-4683 А] УДК 811.111’374.2 

3410. Сапожник І. В. Номінативно-когнітивні та семантико-дискурсивні 
характеристики термінів комерційного права в сучасній англійській мові : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" 
/ Сапожник Ірина Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чер-
нівці, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2007-4473 А] УДК 811.111’373.46:347.7 

3411. Семенюк А. А. Гендерні та вікові особливості кооперативної мовленнє-
вої поведінки в сімейному дискурсі : (на матеріалі сучасної англійської мови) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" 
/ Семенюк Антоніна Афанасіївна ; Донец. нац. ун-т, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Ук-
раїнки]. — Донецьк, 2007. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (10 назв). — 100 пр. — 
[2007-5236 А] УДК 811.111’27 

3412. Скідан О. Г. Контрастивні стилістичні засоби втілення концепту ТВОРЧА 
ОСОБИСТІСТЬ у художніх текстах У. С. Моема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Скідан Ольга Геннадіївна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5238 А] УДК 811.111'38 
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3413. Удинська А. Г. Метонімічні переноси на позначення людини в англійсь-
кій і українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Удинська Алла Геннадіївна ; До-
нец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2007-5262 А] УДК 811.111 

3414. Черненко О. В. Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості дискурсивно-
го втілення завершальної фази конфліктної взаємодії : (на матеріалі англомовної прози 
ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови " / Черненко Ольга Віталіївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5557 А] УДК 811.111'38:82-3"19" 

3415. Чорновол-Ткаченко Р. С. Прецедентний текст як основа лінгвостилістичної 
реалізації категорії інтертекстуальності : (на матеріалі казок Льюїса Керрола) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Чорно-
вол-Ткаченко Руслан Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. —  
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4556 А] УДК 811.111’42 

3416. Шипіцина Ю. В. Англомовні тексти з корпоративної етики: лінгво-
прагматичний та семантико-когнітивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Шипіцина Юлія Воло-
димирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2007-5561 А] УДК 811.111'37'42 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

3417. Бєлих О. М. Шляхи реалізації аспектуальної семантики в сучасній ні-
мецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Бєлих Оксана Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Во-
лин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Луцьк, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2007-5447 А] УДК 811.112.2’37 

3418. Бєлозьорова О. М. Дискурсивні властивості мовленнєвого акту натякан-
ня : (на матеріалі сучасної німецької мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бєлозьорова Олена Михайлівна ; Хар-
ків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). 
— 100 пр. — [2007-4446 А] УДК 811.112.2’42 

3419. Дук П. О. Лінгвостилістична характеристика німецьких гумористичних 
віршів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Дук Поліна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Дніпро-
петров. нац. ун-т]. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — 
[2007-4453 А] УДК 811.112.2’38 

3420. Зубач О. А. Національно-культурна своєрідність семантики фразеологіч-
них одиниць з колористичним компонентом у сучасній німецькій мові : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Зубач Оксана 
Адамівна ; Донец. нац. ун-т, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Донецьк, 2007. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5185 А] УДК 811.112.2’373.7 

3421. Король А. А. Висловлення-звинувачення у сучасному німецькомовному 
художньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Король Антоніна Анатоліївна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2007-4459 А] УДК 811.112.2’42 

3422. Саєнко О. М. Комунікативні характеристики німецькомовних текстів 
електронного жанру "Профіль компанії" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Саєнко Олександра Миколаївна ; 
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Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2007. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4961 А] УДК 811.112.2:004.55 

3423. Черняєва І. А. Еволюція системи німецьких голосних і зародження 
нових фонем : (на матеріалі давньоверхньонімецьких, середньоверхньонімецьких і 
ранньонововерхньонімецьких текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Черняєва Ірина Анатоліївна ; Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 
100 пр. — [2007-5081 А] УДК 811.112.2’342.41 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

3424. Назаревич Г. Я. Мовний антропоцентризм французького речення : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" 
/ Назаревич Галина Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2007-4915 А] УДК 811.133.1’367.2 

3425. Сивак Ю. В. Політична реклама у французьких засобах масової інфор-
мації: прагмакомунікативний та жанровий аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Сивак Юлія Віталіївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2007-5243 А] УДК 811.133.1:32.019.5 

3426. Соболь О. Ю. Лінгвопрагматичні засоби вираження поліфонії у сучас-
ному французькому медійному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Соболь Ольга Юріївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). —  
100 пр. — [2007-5249 А] УДК 811.133.1'42 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 
3427. Шкарбан І. В. Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу 

преси Іспанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Ро-
ман. мови" / Шкарбан Інна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5108 А] УДК 811.134.2:070 

811.14 Грецька мова 

На ступінь кандидата 
3428. Малиновська О. І. Синонімія старогрецьких прикметників із значенням 

"нещасний" у трагедіях Есхіла, Софокла та Еврипіда : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.14 "Класич. мови, окремі індоєвроп. мови" / Ма-
линовська Оксана Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5472 А] УДК 811.14’01’36 

3429. Столярова А. А. Комунікативно-прагматичні виміри новогрецьких зако-
нодавчих документів : (на матеріалі кримінального, кримінально-процесуального ко-
дексів Греції та інших юридичних текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. мови, окремі індоєвроп. мови" / Столярова 
Анна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5554 А] УДК 811.14'276.6'06:34 
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811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 
3430. Давиденко К. О. Кольороназви в індивідуально-авторській картині світу 

Максиміліана Волошина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Давиденко Катерина Олександрівна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 
100 пр. — [2007-5301  А] УДК 811.161.1’37’42 

3431. Лобачова Н. О. Термінологія сільськогосподарських угідь в російській 
писемності ХVІ—ХVІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Лобачова Наталія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. 
— [2007-4909 А] УДК 811.161.1’373"15/16" 

3432. Ніколаєва В. А. Концепт "Петербург" у поетичному ідіолекті Осипа 
Мандельштама і Олександра Кушнера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Ніколаєва Віра Анатоліївна ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5478 А] 

 УДК 811.161.1’42:821. 161.1.09 
3433. Павлова І. В. Лінгвокогнітивна експлікація фантастичного образу в 

російському художньому тексті : (на матеріалі творів О. Р. Бєляєва) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Павлова 
Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5033  А] УДК 811.161.1’38 

3434. Савицька Л. В. Реалізація концепту "хитрість" у російській мові і на-
родній казці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 
"Рос. мова" / Савицька Лариса Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-
роди. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5512 А] 

 УДК 811.161.1'373 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь кандидата 
3435. Балабан Г. С. Динамічні процеси в прийменниковій системі сучасної українсь-

кої літературної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Балабан Галина Степанівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2007. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 120 пр. — [2007-4886 А] УДК 811.161.2’367.633 

3436. Винник О. П. Метафоричні процеси у формуванні української економіч-
ної лексики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 
"Укр. мова" / Винник Олена Павлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 
Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2007-4404 А] УДК 811.161.2’373:33 

3437. Даценко І. Б. Історія формування прислівників місця української мови : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" 
/ Даценко Ігор Борисович ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4896 А] УДК 811.161.2’367.624 

3438. Дерба С. М. Українська термінологія в галузі прикладної (комп'ютерної) 
лінгвістики (логіко-лінгвістичний аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Дерба Світлана Миколаївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 
100 пр. — [2007-5529  А] УДК 811.161.2'33 

3439. Жирик О. А. Стилістична транспозиція термінологічної лексики в сучасній 
українській мові (кодифікаційний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Жирик Ольга Анатоліївна ; НАН України, Ін-т укр. 
мови, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-4409 А] УДК 811.161.2’38 

3440. Іваненко Н. В. Лексико-семантичне поле "добро" в українській та англійській 
мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 
"Порівнял.-іст. і типол мовознав." / Іваненко Надія Вікторівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, 
[Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — К., 2007. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5583 А] УДК 811.161.2+811.111]'373-115 

3441. Коротич К. В. Асоціативно-семантичне поле "безпека / небезпека" в дис-
курсі української преси ХХ—ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Коротич Катерина Володимирівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 
100 пр. — [2007-4999 А] УДК 811.161.2’373’42 

3442. Лазаренко С. В. Засоби та форми репрезентації зв’язності в газетному 
тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
"Укр. мова" / Лазаренко Світлана В'ячеславівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Пів-
денноукр. держ. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4949 А] УДК 811.161.2’367.7 

3443. Пелипась М. І. Лінгвістична діяльність Максима Рильського : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Пели-
пась Микола Іванович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5218 А] УДК 811.161.2’38 

3444. Сокіл Н. В. Мікротопонімія Сколівщини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Сокіл Наталія Васи-
лівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14  
(8 назв). — 100 пр. — [2007-4704 А] УДК 811.161.2’373.21(477.83) 

3445. Теглівець Ю. В. Складені назви із семою "вода" в сучасній українській 
науково-технічній термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Теглівець Юлія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2007. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4708 А] УДК 811.161.2’373.46 

3446. Тименко Л. О. Розвиток лексики офіційно-ділового стилю української 
мови на початку ХХ ст. (1917—1933 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Тименко Лідія Олексіївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т укр. мови. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2007-4431 А] УДК 811.161.2’373"1917/1933" 

3447. Титаренко В. М. Лексика іншомовного походження в північноукраїнсь-
ких пам’ятках XVI—XVII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Титаренко Валентина Миколаївна ; НАН України, 
Ін-т укр. мови, [Житомир. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5058 А] УДК 811.161.2’373.45’282-112 

3448. Тиха Л. Ю. Метафора в поетичному дискурсі Івана Драча : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Тиха Лариса Юріївна ; НАН 
України, Ін-т укр. мови, [Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — [2007-4432 А] УДК 811.161.2’373.612.2:821.161.2.09 

3449. Хібеба Н. В. Структурно-семантична організація весільної лексики бой-
ківських говірок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Хібеба Наталія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича]. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4713 А] УДК 811.161.2’282.2(477.83/.86) 

3450. Шемберко Т. Ю. Календарно-обрядовий фольклор Західної Волині: ди-
наміка побутування, жанри, мотиви, поетика : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Шемберко Тетяна Юріїв-
на ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2007-5104 А] УДК 811.161.2:398.3](477.82/.83) 

82 Художня література. Літературознавство 

82/821.0 Теорія та вивчення літератури 

На ступінь кандидата 
3451. Ємчук Т. Б. Типологія художнього осмислення тоталітаризму в антико-

лоніальній прозі другої половини ХХ століття (романи Р. Іваничука та Ґ. Ґріна) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порів-
нял. літературознав." / Ємчук Тетяна Богданівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Воло-
димира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4502 А] УДК 82.091 

3452. Коханська І. С. Літературна репутація роману Е. Хемінгуея "По кому 
подзвін" в американському, російському та українському літературознавстві : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. 
літературознав." / Коханська Ірина Станіславівна ; Тернопіл. держ. пед. ун-т ім. Во-
лодимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2007-4511 А] УДК 82.091 

3453. Лобас Н. П. Карнавальна поетика та жанрові особливості міжвоєнної 
експериментальної прози Майка Йогансена та Вітольда Ґомбровича : (на матеріалі 
романів "Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших" і "Фердидурке") : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літе-
ратурознав." / Лобас Наталія Павлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гна-
тюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2007-4516 А] УДК 82.091 

821.0 Література окремими мовами 
На ступінь кандидата 

3454. Бондар К. В. Давньоруські повісті Соломонового циклу: джерела, 
текстологія, проблематика, поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Бондар Костянтин Віталійович ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2007. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2007-4930 А] УДК 821.161.1-31’09 

3455. Матійчак А. А. Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потен-
ціалу світоглядно-філософського роману : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Матійчак Альона Анато-
ліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. 
— К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. —  
[2007-4912 А] УДК 821.111-312.1.09 

3456. Пастух С. М. Югославський "военний" роман 70—80-х рр. ХХ ст.: засо-
би моделювання та парадигма історичної пам’яті : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.03 "Л-ра слов’ян. народів" / Пастух Світлана 
Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(5 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2007-4919 А] УДК 82-311.6(497.1).09"19" 

3457. Старшова О. О. Проблема автора в творчості Джона Барта : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 
країн" / Старшова Оксана Олександрівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевчен-
ка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4428 А] УДК 821.111(73)-31.09 
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3458. Чонка Т. С. Діалог "автор — герой — читач" у творчості Володимира На-
бокова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Тео-
рія л-ри" / Чонка Тетяна Степанівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 
[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5092 А] УДК 821.161.1.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь кандидата 
3459. Антипчук Н. В. Журнал "Молода Україна": місце і роль у розвитку 

української дитячої літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Антипчук Надія Василівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2007-5523 А] УДК 821.161.2-93.09:070 

3460. Бахтіарова Т. В. Поетична творчість М. Вінграновського 60—80-х 
років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. л-ра" / Бахтіарова Тетяна Василівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5129 А] УДК 821.161.2.09 

3461. Будугай О. Д. Пригодницько-шкільна повість для дітей 1960—1980-х років: 
жанрові особливості (О. Огульчанський, Б. Комар, А. Давидов) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Будугай Ольга Дмит-
рівна ; Херсон. держ. ун-т, [Гуманіт. ін-т Нац. авіац. ун-ту]. — Херсон, 2007. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — [2007-5172 А] УДК 821.161.2-90.09"1960/1980" 

3462. Вірченко Т. І. Морально-етичні основи характеротворення у драматургії 
Лесі Українки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Вірченко Тетяна Ігорівна ; Херсон. держ. ун-т, [Криворіз. держ. 
пед. ун-т]. — Херсон, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (24 назви). — 100 пр. — 
[2007-5174 А] УДК 821.161.2.09 

3463. Довженко О. В. Проблема національного характеру у творах Олеся Гон-
чара про війну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Довженко Олена Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна, [Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5142 А] УДК 821.161.2-03.09 

3464. Козій О. Б. Повісті і романи І. Чендея: неореалістичний дискурс : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Козій Ольга 
Борисівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви). — 100 пр. — [2007-4802 А] УДК 821.161.2-3.09 

3465. Негодяєва С. А. Лірика Леоніда Талалая. Інтертекстуальні параметри : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр.  
л-ра" / Негодяєва Світлана Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Луган. 
нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5212 А] УДК 821.161.2-1.09 

3466. Новікова Г. А. Українська література другої половини ХХ століття в 
біблійному інтертексті : (на матеріалі творчості В. Дрозда, Р. Іваничука, К. Мотрич) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр.  
л-ра" / Новікова Ганна Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Луган. 
нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). 
— 110 пр. — [2007-4868 А] УДК 821.161.2-3.09 

3467. Пахаренко Н. А. Своєрідність художнього мислення Костянтина Мос-
кальця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. л-ра" / Пахаренко Наталія Андріївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т. ім. Володи-
мира Винниченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-4819 А] УДК 821.161.2.09 
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3468. Пономаренко О. Б. Національний міфосвіт поезії Б.-І. Антонича: аспект 
художнього образу-символу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Пономаренко Олеся Борисівна ; НАН України, 
Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18  
(10 назв). — 100 пр. — [2007-4422 А] УДК 821.161.2-1.09 

3469. Ребрик Н. Й. Література народовецтва і чину на українському Під-
карпатті в першій половині ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ребрик Наталія Йосифівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). 
— 100 пр. — [2007-4923 А] УДК 821.161.2.09"19" 

3470. Чобанюк М. М. Сучасне українське літературознавство в англомовному 
(Австралія, Канада, США) науковому світі: методологічні аспекти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Чобанюк 
Марія Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4716 А] УДК 821.161.2.09’06(94+71+73) 

3471. Шумейко О. А. Мовні засоби творення комічного в сучасній українській 
поезії : (на матеріалі творів другої половини ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шумейко Олена 
Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5113 А] УДК 821.161.2-1.09’06 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. 
Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь кандидата 
3472. Дем’янчук П. М. Західно-Подільське горбогір’я як географічний екотон : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конст-
руктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Дем’янчук Петро Михайло-
вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гна-
тюка]. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 
— [2007-4407 А] УДК 911:551.4.03(477.8) 

3473. Кирилюк Л. М. Висотна диференціація ландшафтів Поділля : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.01 "Фіз. географія, гео-
фізика і геохімія ландшафтів" / Кирилюк Леонід Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Львів, 2007. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-4456 А] УДК 911.2(477.43/.44) 

3474. Кирилюк С. М. Ландшафтно-екологічний аналіз та оцінка території для 
цілей садівництва : (на прикладі Хотинської височини) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія та раціон. 
використ. природ. ресурсів" / Кирилюк Сергій Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2007-4858 А] УДК 911.53(477.85)+502.171 

3475. Клочко Р. Ю. Суспільно-географічний аналіз геополітичного положення 
України в сучасній Європі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : спец. 11.00.02 "Економіка та соц. географія" / Клочко Роман Юрійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17  
(9 назв). — 100 пр. — [2007-4859 А] УДК 911.3:327](477) 
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3476. Кушнірук Ю. С. Оцінка медико-екологічного ризику території : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. 
географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Кушнірук Юрій Степанович ; Черні-
вец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. 
— Чернівці, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2007-4948 А] 

 УДК 911.9:502 
3477. Лабінська Г. М. Жіноче населення регіону: суспільно-географічні аспек-

ти : (на матеріалах Львівської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. і соц. географія" / Лабінська Галина Миколаївна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2007-5012  А] УДК 911.3:33]-055.2(477.83) 

3478. Лісовський В. М. Центр-периферійні відносини в територіально-полі-
тичній системі держави з позицій просторової ідентифікації : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Лі-
совський Володимир Миколайович ; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Моги-
ли. — Миколаїв, 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). —  
150 пр. — [2007-5592 А] УДК 911.3:32 

3479. Резникова К. О. Методика аналізу геоекологічних ризиків : (на прикладі 
Волинської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Резникова 
Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5511 А] УДК 911:502.17](477.82) 

3480. Шум І. В. Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в пан’євро-
пейську транспортно-логістичну систему  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Шум Інна Віталіївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2007-5114 А] УДК 911.3:33](477+4) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь кандидата 
3481. Гаранін О. Я. Дослідження історії України в Українському Вільному 

Університеті (1921—1991) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Гаранін 
Олександр Якович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16 с. — Біб-
ліогр.: с. 13 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4974 А] УДК 930.1(477) 

3482. Гриб О. І. Громадсько-просвітницька діяльність та історична спадщина 
Олександра Барвінського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Гриб Оксана Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-
дана Хмельницького, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Черкаси, 
2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв)., та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5577 А] 

 УДК 930.1(477)"1847/1926" 
3483. Мохнатюк І. О. Українська історія в творчій спадщині Івана Франка : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіогра-
фія, джерелознав., та спец. іст. дисципліни" / Мохнатюк Ігор Олексійович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.,  2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4593 А] УДК 930.1() 

3484. Саманцов О. П. Кам’яновугільна та металургійна промисловість Донецько-
Придніпровського економічного регіону кінця ХІХ — початку ХХ століття (проб-
леми історіографії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Саманцов Олек-
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сандр Петрович ; Запоріз. нац. ун-т, [Слов’ян. пед. ун-т]. — Запоріжжя, 2007. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4699 А] 

 УДК 930.1:[622.33+669](477.52/.6)"18/19" 

930.2 Методологія історії. Допоміжні історичні дисципліни. 
Дипломатика. Епіграфіка. Палеографія 

На ступінь кандидата 
3485. Привалко Т. В. Обліково-статистичні джерела з історії дворянства Лівобереж-

ної України кінця ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Привалко Те-
тяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 18 
(5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4532 А] УДК 930.2(477)"18/19" 

3486. Стешенко Н. Л. Українська і російська історіографія заселення Степової Ук-
раїни в XVI—XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 
"Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Стешенко Наталія Леонідівна ; За-
поріз. нац. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5253 А] УДК 930.2(477+(470+571))"15/17" 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 
3487. Бугаєва О. В. Архівна спадщина музичного товариства імені М. Д. Леон-

товича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.10 "До-
кументознав., архівознав." / Бугаєва Олена Валентинівна ; НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського. — К.,  2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2007-5134 А] УДК 930.253:78.071(477) 

94 Всесвітня історія 

На ступінь кандидата 
3488. Заплотинський Г. С. Інститут темників у формуванні державності та-

тарських народів наприкінці ХІІІ — першій половині ХV ст. : (на матеріалах ман-
гуто-ногайців) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Заплотинський Григорій Станіславович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4792 А] УДК 94(100)(45)"12/14" 

94(1-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 
3489. Бредіхин А. В. Формування та еволюція пероністського режиму в Арген-

тині (1946—1989 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Бредіхин Андрій Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (31 назва) та в підрядк. прим. —  
100 пр. — [2007-4609 А] УДК 94(82)"1946/1989" 

На ступінь кандидата 
3490. Кузнєцов Є. В. Здобуття незалежності та суспільно-політичний розвиток 

Хорватії у 1990—2005 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Кузнєцов Євгеній Володимирович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2007-5468 А] УДК 94(497.5)"1990/2005" 
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94(477) Історія України 

На ступінь доктора 
3491. Задунайський В. В. Військові традиції українських козаків у кінці  

ХІХ — на початку ХХ ст. та їх відродження в новітню добу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Задунайський 
Вадим Васильович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 37 с. — Бібліогр.: с. 30—34 
(44 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5306 А] УДК 94(477)"18/19" 

3492. Пасічник М. С. Проблеми розбудови української державності після виз-
вольних змагань (1657—1665 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Пасічник Михайло Степанович ; Ужгород. 
нац. ун-т, [Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського]. — Ужго-
род, 2007. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (43 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2007-5411 А] УДК 94(477)"1657/1665" 

3493. Тодоров І. Я. Європейська і євроатлантична інтеграція України: за-
гальнонаціональний та регіональний виміри (1991—2004 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Тодоров 
Ігор Ярославович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 38 с. — Бібліогр.: с. 27—35 
(96 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4760 А] УДК 94:327(477)"1991/2004" 

3494. Шкраб’юк П. В. Монаший Чин отців василіян у суспільно-культурному 
житті України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Шкраб’юк Петро Васильович ; НАН України, Ін-т ук-
раїнознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2007. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 31—34 (36 назв). — 100 пр. — [2007-5435 А] УДК 94(477) 

На ступінь кандидата 
3495. Басараб М. М. Роль громадських організацій Закарпаття в державотвор-

чих процесах наприкінці 80-х — на початку 90-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Басараб 
Михайло Михайлович ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5446  А] УДК 94:323.2](477.87)"198/199" 

3496. Бойко О. В. Протидія православної церкви і громадськості антирелігій-
ному наступу держави у 20—30-ті роки ХХ ст. : (на матеріалах Півдня України) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Ук-
раїни" / Бойко Олег Вікторович ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2007. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5565 А] 

 УДК 94(477)"19" 
3497. Брославський В. Л. Аграрна політика російського царату на Правобе-

режній Україні у 1793—1861 рр.: зміни у землеволодінні і землекористуванні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Брославський 
Володимир Любомирович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Черкаси, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5291 А] УДК 94(477)"1793/1861" 

3498. Волониць В. С. Торговельно-комерційна діяльність греків-купців в 
Україні (середина ХVІІ—ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Волониць Віра Степанівна ; Донец. нац.  
ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [ 2007-5296 А] УДК 94(4776/18" 

3499. Герасимова М. С. Повсякденне життя населення Донбасу в 1945—1953 рр. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ге-
расимова Марина Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4572 А] УДК 94(477.6)"1945/1953" 

3500. Данилець Ю. В. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" 



   

 152 

/ Данилець Юрій Васильович ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 20 с. — Бібліогр.:  
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2007-5455 А] УДК 94:271.2](477.87)"1903/1945" 

3501. Двуреченська О. С. Органи міського самоврядування Катеринослава: 
формування, структура та напрями діяльності (кінець XVIII — початок ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Двуреченська Олександра Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т, [Нац. гірн. 
ун-т]. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 та в підрядк. прим. —  
120 пр. — [2007-5487 A] УДК 94(477)"17/19" 

3502. Захарків М. Р. Зміни у складі населення Лівобережної України в другій 
половині ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Захарків Максим Романович ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2007-4660 А] УДК 94(477.5)"18" 

3503. Красносілецький Д. П. Антибільшовицький рух селян в правобережній 
частині УСРР у 1920—1924 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Красносілецький Денис Павлович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича, [Кам’янець-Поділ. держ. ун-т]. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4512 А] УДК 94(477.4)"1920/1924" 

3504. Кузьмінець Н. П. Діяльність місцевих органів радянської влади По-
дільської Губернії у 1920—1925 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кузьмінець Наталія Петрівна ; Черкас. 
нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинсь-
кого]. — Черкаси, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2007-5320 А] УДК 94(477)"1920/1925" 

3505. Курас Д. І. Суспільно-політичні погляди М. Шаповала: становлення, 
еволюція, втілення в історичних концепціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" 
/ Курас Дмитро Іванович ; Київ. славіст. ун-т, [Ін-т політ. етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Ку-
раса]. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2007-5469 А] УДК 94(477)(092) 

3506. Кучеров Г. Г. Становлення і діяльність сільських товариств "Просвіта" Пра-
вобережної України (1905—1923 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Кучеров Геннадій Геннадійович; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам’янець-Поділ. держ. ун-т]. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2007-4514 А] УДК 94(477.4)"1905/1923" 

3507. Лахманюк Т. В. Науково-педагогічна та громадсько-політична діяль-
ність Івана Горбачевського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Лахманюк Тетяна Володимирівна ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Чернів-
ці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-5198 А] УДК 94(477)(092) 

3508. Мінц М. О. Розвиток початкової освіти на Півдні України (1861—1917 
рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Істо-
рія України" / Мінц Микола Олександрович ; Запоріз. нац. ун-т, [Миколаїв. держ. 
гуманіт. ун-т ім. Петра Могили]. — Запоріжжя,  2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5598 А] УДК 94(477.7)"1861/1917" 

3509. Міняйло С. А. Податкова політика радянської влади в українському селі 
в умовах формування та утвердження радгоспно-колгоспної системи (1930—1939 рр.): 
історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Міняйло Світлана Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5540 А] УДК 94:336.22](477)"1930/1939" 

3510. Павленко Л. А. Науково-педагогічна та громадська діяльність Євгена Рих-
ліка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Істо-
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рія України" / Павленко Людмила Анатоліївна ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-
ченка. — Чернігів, 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2007-5334 А] УДК 94(477)(092) 

3511. Паньків І. М. Польська, німецька та вірменська етнічні меншини в со-
ціокультурних процесах на Покутті (друга половина ХІХ — 30-ті рр. ХХ ст.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" ; При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с. — Біблі-
огр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2007-4918 А] УДК 94:323.1593(477.83/.86) 

3512. Папакін А. Г. Формування Польських військ в Україні у 1917—1918 рр. : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Папакін 
Артем Георгійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.:  
с. 14 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5480 А] УДК 94:355.1()](477) 

3513. Передерко В. П. Галичина в політиці Російської імперії (1900—1914 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" 
/ Передерко Віталій Петрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т історії і полі-
тології Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-5038 А] УДК 94(477.83/.86)"1900/1914" 

3514. Романуха О. М. Розвиток українсько-російських відносин в сфері куль-
тури і науки (1991—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 00.07.01 "Історія України" / Романуха Олександр Миколайович ; До-
нец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2007-4830 А] УДК 94(477+(470+571)) 

3515. Романцова Н. І. Постать князя Дмитра Вишневецького в українській історіо-
графії ХІХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав., спец. іст. дисципліни" / Романцова Наталя Іва-
нівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Ін-т історії України НАН України]. — Запоріжжя, 2007. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2007-5232 А] УДК 94(477)"18/20"(092) 

3516. Сапицька О. М. Сільські жінки України в умовах підготовки та про-
ведення колективізації (1928 — середина 1933 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Сапицька Олена Михайлівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2007-4701 А] УДК 94:316.343.37-055.2](477)"1928/1933" 

3517. Сіромська Г. М. Русько-народний  інститут "Народний Дім" у Львові в гро-
мадському житті галицьких українців (середина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Сіромська Ганна 
Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фанка. — Львів, 2007. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4834 А] УДК 94(477.83-25)"18/19" 

3518. Химинець В. В. Українсько-німецькі відносини : політична. економічна та 
культурна співпраця (1998—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Химинець Василь Васильович ; Нац. ун-т "Києво-
Могилян. акад.", [Ін-т історії України НАН України]. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-5068 А] УДК 94(477+430)"1998/2005" 

3519. Чернікова І. В. Охорона, вивчення і використання пам’яток історії та 
культури на Харківщині (1920 — червень 1941 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Чернікова Інна Володи-
мирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковоро-
ди]. — Х.,  2007. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2007-5086 А] УДК 94:351.853](477.54)"1920/1941" 

3520. Чорний О. В. Підготовка спеціалістів для морського флоту в Україні в 
останній чверті ХVІІІ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.001.01 "Історія України" / Чорний Олександр Васильович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2007-4555 А] УДК 94(477)"17/19"+355.321 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК* 

                                                           
 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від 

тематики їхніх творів. 
Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, 

подано в круглих дужках. 
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Асадчих О. В. 2765 
Атаманчук В. М. 3219 
Атаманюк В. М. 3351 
Аушева О. В. 2656 
Афанасенко О. В. 2897 
Афанасьєв Є. В. 2338 
Афанасьєв І. В. 3129 
Афонін Д. М. 3063 
Бабенко В. Г. 2506 
Бабенко І. О. 3373 
Бабенко К. А. 2375 
Бабенко О. В. 3149 
Бабінець Л. С. 3034 

Бабюх В. А. 2425 
Байдацька Н. М. 2766 
Баклунов В. В. 3022 
Балабан Г. С. 3435 
Балаш Л. Я. 2496 
Балинська О. М. 2601 
Балко С. В. 2531 
Бальжик І. А. 2602 
Бараник З. П. 2468 
Барановський Д. М. 3153 
Барвінський О. (3482) 
Баришнікова В. В. 2532 
Барсєгян А. Г. 2590 
Барт Дж. (3457) 
Басараб М. М. 3495 
Басраві К. М. А. 3161 
Баторшина А. Ф. 2507 
Батура А. С. 2882 
Баула О. В. 2508 
Бахарєв Д. М. 3253 
Бахтіарова Т. В. 3460 
Бачеріков В. А. 3170 
Башинська О. В. 3130 
Башлаков Д. Л. 2867 
Беднарська І. О. 2932 
Безменнікова Л. М. 3150 
Безсмертна О. В. 2341 
Безуглий М. Б. 3123 
Безус П. І. 2533 
Бекірова Е. Ш. 2716 
Беличенко Ю. М. 3041 
Бельська І. М. 2834 
Беляєв Е. В. 3042 
Берегуля А. Я. 2509 
Беркало Н. М. 2969 
Беттельгейзе Д. Д. 2395 
Бечко В. П. 3239 
Бєгоулєв О. Є. 3023 
Бєлих О. М. 3417 
Бєлозерцев Р. В. 2534 

Бєлозьорова О. М. 3418 
Бєльська О. А. 3176 
Бєляєв О. Р. (3433) 
Биркович Т. І. 2613 
Бистрицька М. А. 3100 
Бідзіля П. П. 3001 
Бідник Н. Б. 2443 
Білецький Б. О. 2823 
Білова М. Е. 2376 
Біляченко І. В. 3002 
Бітюцький В. С. 2942 
Блажко В. В. 3366 
Бобик В. І. 2917 
Бобко В. В. 2444 
Бовт М. В. 3112 
Богатирець В. В. 2423 
Богдан А. В. 2883 
Богдан Т. М. 2731 
Богданов О. М. 3210 
Боголєпов А. А. 2793 
Бодак О. П. 2357 
Божинський Б. І. 3381 
Бойко В. В. 3043 
Бойко О. В. 3496 
Болдирева А. Є. 3403 
Болдіжар О. О. 3035 
Болдуєва О. В. 2535 
Болотов Г. П. 3178 
Бондар К. В. 3454 
Бондаренко В. В. 2510 
Бондаренко Н. Б. 2732 
Бондаренко О. М. 2471 
Бондарєв Р. В. 3036 
Бонь В. В. 2893 
Борисова Т. М. 2583 
Бородій М. В. 2878 
Борщ Л. В. 2445 
Боцула О. В. 3162 
Бочкарьова О. Ю. 2767 
Бошкова О. Л. 3364 
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Бояринова К. О. 2446 
Брайчевський М. Ю. (2357) 
Бредіхин А. В. 3489 
Бродецький О. Є. 2396 
Брославський В. Л. 3497 
Бугаєва О. В. 3487 
Бугера С. І. 2615 
Буднік Т. В. 3078 
Будугай О. Д. 3461 
Була С. С. 3211 
Булай А. М. 3167 
Булкот Г. В. 3314 
Булуй О. Г. 3240 
Бурлака О. С. 2616 
Бурова Л. М. 2927 
Бусло А. М. 3044 
Ваврищук Н. Г. 2593 
Вагіс А. І. 2717 
Вальчук О. А. 3281 
Ванєєва О. О. 2813 
Варакута Є. О. 3177 
Василенко К. (2699) 
Василенька Н. І. 3241 
Василишин У. Р. 3045 
Васильєв Т. А. 2884 
Васильчак С. В. 2529 
Васильчук А. Г. 2733 
Васьковська О. В. 2617 
Васянович О. М. 3292 
Вернадський В. І. (2394) 
Вєтрова І. В. 2667 
Винник О. П. 3436 
Вихор Л. М. 3148 
Вишар Г. М. 2956 
Вишивана І. Г. 2874 
Вишневецький Д.  
(князь) (3515) 
Вінграновський М. (3460) 
Вінничук Н. Ю. 2436 
Вірченко Т. І. 3462 
Власюк В. Є. 2503 
Вовк Ю. Я. 3194 
Вознюк Л. В. 2342 
Войтік А. В. 3254 
Войтюк І. В. 2398 
Волканова Н. Д. 3301 
Волкова І. М. 2536 
Волкова Н. Є. 2910 
Волкодав В. В. 2447 
Волобуєва О. Ф. 2373 
Волониць В. С. 3498 
Волошин М. (3430) 
Волощук С. Д. 2814 
Вольвак С. О. 2537 

Вонберг Т. В. 2472 
Воробець О. І. 3163 
Воронько В. В. 3230 
Вудхауз П. Г. (3403) 
Габріадзе М. Р. 2660 
Гавриленко О. Ю. 2571 
Гаврилова Т. В. 2343 
Гавриш В. С. 3195 
Гаєвська М. Ю. 3066 
Гаєвський О. Ю. 2863 
Газуда М. В. 2484 
Гайдай Ю. В. 2594 
Галагуря Є. І. 3212 
Галаманжук Л. Л. 2768 
Галюк О. В. 2894 
Ганаба М. Д. 3315 
Ганжуров Ю. С. 2434 
Ганзенко В. В. 3298 
Ганіч О. М. 2789 
Гаранін О. Я. 3481 
Гаращук М. І. 3295 
Гарбовський Ю. А. 2841 
Гареєв Є. Ш. 2670 
Гармашов Д. Ю. 3182 
Геммерлінг О. А. 3201 
Георгадзе А. Ш. 2873 
Герасименко О. С. 3316 
Герасимів І. М. 2928 
Герасимова К. В. 3376 
Герасимова М. С. 3499 
Герлянд Т. М. 2734 
Гернага Ю. О. 3124 
Гиря Н. П. 2815 
Гладуш В. Д. 2839 
Гловин Н. М. 2769 
Глух О. С. 2895 
Гнесь Н. О. 2703 
Годовський О. В. 3282 
Гольда А. В. 2473 
Гончар О. (3463) 
Горбань В. Г. 3171 
Горбачевський І. (3507) 
Горбачова Ю. І. 2448 
Гордієнко В. В. 3277 
Горєв В. О. 2661 
Городянко С. В. 2603 
Горяча Т. С. 2377 
Горячковська Г. М. 2364 
Грабельников В. А. 2634 
Гранадзер Г. Б. 2409 
Грачова І. Є. 3404 
Греков Є. А. 2672 
Грем О. Ю. 2970 
Гречнєв Г. Є. 2864 

Гриб О. І. 3482 
Григоренко О. М. 2961 
Григор’єва Л. О. 2846 
Григорович Л. С. 2401 
Гриненко Т. В. 2913 
Гриняк А. Б. 2662 
Грицанюк В. В. 2437 
Гриценко В. В. 2933 
Гриценко П. О. 3024 
Гриценко Ю. О. 3374 
Гришко Ю. М. 3101 
Гришкова Р. О. 2760 
Грищенко І. М. 2582 
Грищук Н. В. 2675 
Гріщенко Г. В. 3299 
Громова Н. О. 2790 
Громченко В. В. 3385 
Грошовенко О. П. 2735 
Губерник А. О. 3326 
Гуглич С. І. 3355 
Гугля О. С. 2449 
Гугнін Е. А. 2405 
Гуда Б. Б. 3064 
Гудзь О. Є. 3238 
Гузь І. А. 3131 
Гулей Л. О. 3067 
Гумен С. М. 2809 
Гунько Л. А. 2485 
Гура О. Л. 2538 
Гурджі Ю. О. 2630 
Гуржій Н. М. 3327 
Гурінов О. О. 3172 
Гурова В. О. 2486 
Гурський В. М. 3147 
Гусак Л. П. 2736, 2770 
Гуцуляк І. Р. 2431 
Ґомбарович В. (3453) 
Ґрін Ґ. (3451) 
Давиденко К. О. 3430 
Давидов А. (3461) 
Давидович І. І. 2635 
Давіденко С. В. 3168 
Даль Р. (2435) 
Данилець Р. О. 3079 
Данилець Ю. В. 3500 
Данилішина М. В. 3003 
Данько Р. В. 3102 
Дарагмех М. М. 3120 
Дармограй В. І. 2487 
Даценко І. Б. 3437 
Дацишин О. П. 2879 
Дворжак В. В. 3183 
Дворук В. І. 3191 
Двуреченська О. С. 3501 
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Демиденко Г. В. 3004 
Демидова Ю. О. 2736 
Демків Р. Я. 2604 
Демчик О. І. 2365 
Дем’янчук Н. П. 2943 
Дем’янчук П. М. 3472 
Дерба С. М. 3438 
Дергачова В. В. 2591 
Дерев’янко Л. П. 2944 
Дереконь В. М. 2686 
Дехтярьов Ю. П. 3005 
Дешко Т. В. 2438 
Дєдикова І. В. 3025 
Джандоєва Н. Ш. 3103 
Джантіміров А. Ю. 2771 
Джеджула В. В. 3255 
Джеджула О. М. 2761 
Джужа Д. О. 3062 
Джура О. Р. 2945 
Дзюра В. О. 3192 
Дибков М. В. 2918 
Димо О. Б. 2327 
Діденко О. І. 2636 
Дідковська Б. В. 2588 
Дідовець І. В. 2539 
Дімова М. І. 2929 
Дмитренко В. В. 2914 
Дмитрик П. М. 2934 
Довгий С. В. 2413 
Довгопола О. О. 3068 
Довженко О. В. 3463 
Докучаєва В. В. 2701 
Дон Н. Г. 3156 
Дорош Й. М. 2488 
Дорошенко Т. В. 3165 
Драч І. (3448) 
Дреєрман М. Г. 2772 
Дробенко Б. Д. 2880 
Дрозд В. (3466) 
Дубініна В. Г. 3128 
Дубно М. В. 3224 
Дубова Г. В. 3006 
Дугієнко Н. О. 2450 
Дугінець Г. В. 2595 
Дудка Т. В. 3360 
Дужа-Еластал О. І. 3132 
Дук П. О. 3419 
Дьоміна О. С. 2605 
Дячек В. І. 2540 
Еврипід (3428) 
Есхіл (3428) 
Євдокимова О. О. 3175 
Євдокімова В. П. 2474 
Євсєєва Г. В. 2344 

Євсюков О. П. 2378 
Ємчук Т. Б. 3451 
Ємшанова Ю. О. 3396 
Єпішкіна О. В. 2541 
Єфіменко Т. П. 2990 
Жадько В. О. 2359 
Жарковська І. В. 3405 
Жартовський С. В. 2962 
Жданова М. П. 3113 
Жейнова Н. М. 3297 
Желіховський В. М. 2328 
Жигалова С. Л. 2935 
Жиляєв І. Б. 2440 
Жирик О. А. 3439 
Жиров О. А. 2699 
Житник Т. П. 2475 
Жмуркевич З. С. 3386 
Жук О. П. 2489 
Жукова Л. А. 2687 
Жукотинський К. К. 2756 
Жупан Б. Б. 3125 
Журавльов В. І. 2360 
Журавльова Л. В. 2996 
Журавльова Ю. Ю. 3328 
Журавський Д. І. (3229) 
Заболотська О. О. 2714 
Зав’ялова О. Р. 3080 
Загоруй О. О. 3305 
Загуменний Я. В. 2842 
Задорожна А. Г. 3026 
Задорожний З.-М. В. 3312 
Задорожня Т. М. 2737 
Задунайський В. В. 3491 
Заіка Ю. О. 2665 
Заічко В. С. 3308 
Зайцева З. І. 2323 
Заплотинський Г. С. 3488 
Захарків М. Р. 3502 
Захожай В. А. 2836 
Защолкін К. В. 2329 
Защук С. Г. 3397 
Звягін А. Ф. 3268 
Звягінцева Г. В. 2853 
Згуря В. І. 2963 
Зеленчук Я. І. 2788 
Зеленько Г. І. 2422 
Землюк В. П. 2414 
Землячов С. В. 2511 
Зінченко І. В. 2827 
Зінчук О. Г. 3046 
Зінько Н. Я. 2512 
Зосим Д. І. 2903 
Зосько С. В. 2451 
Зубань А. Б. 3027 

Зубач О. А. 3420 
Зубко Т. Л. 2345 
Зубченко О. С. 2410 
Зуєв К. О. 2404 
Зянько В. В. 2339 
Іваненко К. М. 2794 
Іваненко Н. В. 3440 
Іваницька В. М. 2795 
Іваничук Р. (3451, 3466) 
Іванов С. В. 2804 
Іванов С. П. 2940 
Іванова Л. А. 3117 
Іванова Н. В. 2542 
Іванова О. М. 3028 
Іванцов А. В. 2835 
Іванченко Л. П. 2704 
Іванчук Н. В. 2606 
Іващенко А. В. 3121 
Іващишин О. М. 3406 
Іволгіна Т. О. 2840 
Ігнатов О. М. 2637 
Ізбаш С. С. 2773 
Іксанов О. М. 2822 
Ільєнко І. М. 2919 
Ільіна Ю. М. 2379 
Ільченко С. В. 3309 
Іносенсіо Бенвіндо  
Невіш Маурісіо 3086 
Ісам Насер 2971 
Ісмаіл Мохамед  
Саламех Абу Селех 3133 
Йогансен М. (3453) 
Кавєра О. Л. 2964 
Какутич Є. Ю. 2796 
Калганова О. А. 2638 
Калініна О. М. 3329 
Калініна Я. М. 2912 
Калмиков О. О. 3029 
Калюжний В. Л. 3179 
Камінський А. Б. 2441 
Кам’янецька О. В. 3310 
Каплін С. О. 3274 
Капустян О. В. 2810 
Карабань В. Я. 2658 
Карабань М. В. 3098 
Карачевська К. О. 3047 
Карпенко М. В. 2366 
Карпенко О. О. 3302 
Карпук І. А. 3369 
Като Л. А. 3213 
Кафарська О. Б. 2705 
Качук Ю. В. 3069 
Кваско А. В. 3330 
Кельман Л. М. 2607 
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Керейко К. С. 2452 
Кернична І. З. 2920 
Керрол Л. (3415) 
Києнко-Романюк Л. А. 2774 
Кизяк А. Ю. 2875 
Кирик В. Л. 2429 
Кирилюк Л. М. 3473 
Кирилюк С. М. 3474 
Кириченко І. І. 2688 
Кирій Л. М. 2639 
Кислицин В. О. 2346 
Кича К. І. 3283 
Кичилюк Т. С. 2618 
Кишеня М. С. 2991 
Кільдеров Д. Е. 2738 
Кіндій О. Л. 3134 
Кіріяк Г. В. 2888 
Кіркін О. П. 3303 
Кірпічнікова К. П. 3087 
Кірсанова Є. В. 2453 
Кісілєвич Л. Ф. 3007 
Кіщак Т. С. 3236 
Клименко Е. С. 2325 
Клименко О. В. 2543 
Клименко Т. К. 2797 
Клим’юк М. М. 2965 
Клімов Р. О. 3352 
Клішейко А. В. 2347 
Клочко Р. Ю. 3475 
Кльопа Т. П. 3220 
Клячин А. К. 2426 
Кнігавко О. В. 3081 
Кобець О. М. 3256 
Кобилін О. А. 2330 
Кобилінський С. М. 2898 
Кобильнік Л. М. 2380 
Кобушко І. М. 3331 
Ковалевський В. О. 2412 
Коваленко О. В. 3257 
Коваленко О. О. 3365 
Ковалко Н. М. 2668 
Коваль С. В. 2572 
Коваль С. Л. 2513 
Ковальов П. М. 3082 
Ковальова С. В. 2718 
Ковтуненко Н. О. 2739 
Когут У. І. 2544 
Козарь В. Я. 2957 
Козаченко О. В. 2992 
Козир О. М. 3332 
Козій О. Б. 3464 
Козлов В. А. 2430 
Козлова А. О. 2837 
Колб О. Г. 2631 

Колесник Є. В. 3367 
Колесник Ю. В. 2348 
Колесников Є. В. 3333 
Колісник Г. М. 2497 
Колодійчук С. А. 3258 
Коломійцева Г. М. 2972 
Колос Н. М. 3317 
Колотилов М. М. 3021, 3196 
Кольчик Є. І. 3207 
Колюх В. В. 2415 
Комар Б. (3461) 
Кондратюк О. Л. 3196 
Кондрацька І. М. 3048 
Кондрашова Т. М. 3318 
Кондусова Н. В. 3197 
Кононенко А. П. 3200 
Конопля К. В. 3263 
Конох А. П. 2762 
Корнєва Н. О. 2545 
Корнієнко В. О. 2608 
Корнійчук В. П. 2546 
Король А. А. 3421 
Коротич К. В. 3441 
Кортельова Н. В. 2349 
Коруля І. А. 3049 
Косаківська І. А. 3030 
Косілова О. І. 2416 
Косолапова Н. В. 3135 
Костенко А. В. 3225 
Костенко Н. В. 2828, 2908 
Костенко Р. В. 2719 
Костік С. О. 3272 
Костриця Р. Б. 3104 
Костюк О. Ю. 2706 
Костюковський Б. А. 3151 
Косьяненко С. М. 3136 
Котвіцький О. Г. 2890 
Котелевський В. І. 3088 
Котломанітова Г. О. 2707 
Коханська І. С. 3452 
Коцюбівська К. І. 3184 
Кочетков Ю. В. 2619 
Кочешкова Н. С. 2921 
Кочуєва М. М. 2997 
Кошель С. В. 2854 
Кошовий О. М. 2973 
Кравець В. В. 3226 
Кравець І. Є. 3190 
Кравців В. С. 2483 
Кравцова Т. Г. 2490 
Кравчук А. В. 3356 
Кравчук О. І. 2476 
Крамченкова В. О. 2381 
Красносілецький Д. П. 3503 

Крахмальова Т. І. 3231 
Кремінська І. Б. 2993 
Кривоконь О. Г. 2397 
Кривоног О. Л. 2514 
Криличенко О. В. 2758 
Крилюк В. О. 3050 
Крипак Ю. В. 3227 
Кришталь Д. О. 2941 
Кролевець О. М. 2411 
Крумаленко М. В. 2609 
Крупельницька І. Г. 3319 
Кубальський В. Н. 2640 
Кудін В. І. 2828 
Кудін О. М. 2872 
Кудоярова О. В. 3407 
Кудряшова І. В. 3382 
Кужилєва О. В. 2350 
Кузнєцов А. О. 3398 
Кузнєцов Є. В. 3490 
Кузнєцов С. І. 3353 
Кузьмич О. І. 2816 
Кузьмінець Н. П. 3504 
Кузьмов А. В. 3185 
Кулай Н. Я. 3284 
Купрій В. О. 2679 
Курас Д. І. 3505 
Курилін І. Р. 2641 
Курило Л. Ф. 2775 
Курочкіна І. Г. 2454 
Кутузов С. В. 3155 
Куценко С. А. 2974 
Кучеров Г. Г. 3506 
Кучеров С. А. 3008 
Кучма Л. О. 2428 
Кушнер О. (3432) 
Кушніренко О. М. 2547 
Кушнірук Ю. С. 3476 
Кущенко В. М. 3217 
Лабінська Г. М. 3477 
Лаговська О. А. 3320 
Лазар В. Ф. 2885 
Лазаренко С. В. 3442 
Лазарєва О. В. 3237 
Лакоза Н. В. 2740 
Лактіонов В. О. 2689 
Ламбуцький М. М. 3306 
Лаповець Л. Є. 2948 
Ластовецька- 
Соланська З. М. 3387 
Ласурія Р. А. 2811 
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Чуйко Н. В. 3251 
Чумаченко А. В. 2870 
Чупахіна С. В. 2753 
Чупашко О. І. 2954 
Шабадаш Д. В. 2335 
Шабельник К. П. 2902 
Шаля О. Г. 3304 
Шам І. В. 3273 
Шамич Л. Ф. 3110 
Шамрай І. А. 2669 
Шамрай К. П. 2844 
Шандренко С. Г. 2925 
Шаповал М. (3505) 
Шарандак П. В. 3289 
Шаталов С. О. 3060 
Шатковський А. П. 3266 
Шатрава С. О. 2629 
Шваб П. В. 2580 
Шведун М. Ю. 2871 
Швець А. В. 2955 
Швець В. І. 2950 
Швець О. Ю. 2845 

Шебеко С. К. 2984 
Шевченко І. В. 2466 
Шевченко О. В. 2889 
Шевченко Р. П. 2393 
Шевченко Р. Ю. 2838 
Шевчук О. В. 2985 
Шевчук Т. О. 2754 
Шемберко Т. Ю. 3450 
Ши Цзюнь-Бо 2725 
Шилова Є. В. 3061 
Шиманські З. 2336 
Шипіцина Ю. В. 3416 
Шипка Н. П. 2427 
Ширягіна О. Є. 3324 
Шірінян Л. В. 2527 
Шкарбан І. В. 3427 
Шкраб’юк П. В. 3494 
Шкромада О. І. 2960 
Шляга О. В. 2337 
Шляхов Є. В. 3325 
Шоман О. В. 2806 
Шпак Д. Р. 2433 
Шпак Л. О. 2585 
Шульга Г. Б. 2787 
Шульган Ю. Б. 2467 
Шум І. В. 3480 
Шумейко О. А. 3471 
Шутченко П. О. 3290 
Шушняк В. М. 2905 
Щеглова А. М. 2566 
Щербань П. М. 2726 
Щербина В. В. 2567 
Щерецький О. А. 3180 
Щолокова Т. В. 2356 
Щука Г. П. 2755 
Юдіна Ю. В. 2986 
Юрець С. С. 3020 
Юрій І. А. 2612 
Юркевич П. Д. (2371) 
Юсенко К. А. 2820 
Юсипович О. І. 2586 
Юхимук В. П. 3400 
Юшковська О. Г. 3000 
Яворська С. І. 3085 
Яковенко М. Г. 2847 
Якуба І. П. 2939 
Ямборак Р. С. 2802 
Ямко Ю. Ю. 3350 
Янєва О. Д. 2968 
Яроцька Т. Р. 2528 
Ясна Н. С. 2926 
Ятчишин Ю. Й. 2803 
Яценко Р. М. 2568 
Яців С. Ф. 2569 
Ячневський Р. В. 2587 
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Автономна Республіка Крим 
 медицина 3041 
Аргентина 
 історія 3489 
Бойківщина 
 етнологія 2790 
 фольклор 2790 
Буковина 
 освіта 2703 
Вінницька обл. 
 зернопродукт. вир-во 2564 
 регіон. економіка 2564 
Волинська обл. 
 географія 3479 
 екологія 3479 
 освіта 2706 
 фольклор 3450 
Галичина 
 історія 3513, 3517 
 освіта 2747 
Греція 
 мовознавство 3429 
 право 3429 
Гуцульщина 
 етнологія 2788 
Дніпровський басейн 
 вод. ресурси 2676 
 екологія 2676 
Дніпродзержинськ, м., Дніпропетров. обл. 
 екологія 2797 
Дніпропетровськ 
 історія 3501 
Дністер, р., басейн 
 гідрологія 2904 
 екологія 2904 
Донбас 
 історія 3499 
 освіта 2713 
Донецька обл. 
 історія 2419 
 медицина 2958 
 релігія 2419 
Донецько-Придніпровський екон. р-н 
 кам'яновугіл. пром-сть 3484 
 металург. пром-сть 3484 
Європа 
 музика 3385, 3391 
Європейський Союз 
 екологія 2598 
 зовніш. торгівля 2598 
 міжнар. екон. відносини 2593, 2598 

 праця 2593 
Закарпатська обл. 
 екологія 2795 
 історія 3495, 3500 
 регіон. економіка 2577 
 релігія 3500 
 фінанси 2577 
Західна Європа 
 архітектура 3382 
 філософія 2362 
Західна Україна 
 ботаніка 2932 
 освіта 2700, 2724 
Західно-Подільське горбогір'я 
 географія 3472 
Івано-Франківськ 
 музика 3390 
Івано-Франківська обл. 
 історія 3511 
Ізраїль 
 вища освіта 2772 
 педагогіка 2772 
Іспанія 
 преса 3427 
Італія 
 економіка 2581 
Канада 
 нац. політика 2423 
Карпатський екон. р-н 
 економіка 2529 
 молоч. пром-сть  2529 
Катеринослав див. Дніпропетровськ 
Керченський п-в, Автономна Республіка Крим 
 геологія 2907 
 тектоніка 2907 
Київ 
 географія 2838 
 картографія 2838 
Київське плато 
 ботаніка 2933 
Китай 
 музика 2741 
 освіта 2741 
Лівобережна Україна 
 історія 3485, 3502 
Львів 
 історія 3517 
 музика 3386 
Львівська обл. 
 географія 3477 
 молоч. пром-сть 2561 
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 регіон. економіка 2561 
Німеччина 
 іпотека 2675 
 історія 3518 
 міжнар. відносини 3518 
 право 2675 
Одеська обл. 
 екол. безпека 2466 
 економіка 2466 
 паразитологія 3119 
Передкарпаття 
 рослинництво 2934 
Південна Україна 
 історія 3496, 3508 
 освіта 3508 
 релігія 3496 
 сіл. госп-во 3266 
Північно-Західне Полісся 
 сіл. госп-во 2573 
 скотарство 2573 
Поділля 
 географія 3473 
 садівництво 3250 
 сіл. госп-во 3250 
Подільська губернія див. Правобережна 
Україна 
Покуття див. Івано-Франківська обл. 
Полісся 
 ґрунтознавство 3236 
 екологія 3236 
 овочівництво 3279 
 рослинництво 3275 
 сіл. госп-во 2580 
 скотарство 2580 
 тваринництво 3244 
Полтавська обл. 
 регіон. економіка 2490 
Польща 
 зовніш. політика 2431 
 право 2625 
 реліг. відносини 2403 
Правобережна Україна 
 історія 2402, 3497, 3504, 3506 
 релігія 2402 
Придністров'я 
 лісівництво 3235 
Рівне 
 містобудування 3380 
Російська імперія 
 військ. історія 2611 
 держ. влада 2612 
 історія 2612, 3513 
 право 2611 

Росія 
 внутр. політика 2424 
 історіографія 3486 
 історія 3514 
 міжнар. відносини 3514 
 міжнар. екон. відносини 2589 
 музика 3384 
 політика 2432 
Сколівський р-н, Львів. обл. 
 мовознавство 3444 
Слобідська Україна 
 культура 2370 
 освіта 2370 
Станіславів див. Івано-Франківськ 
Стрий, м., Львів. обл. 
 музика 3388 
Східна Європа 
 політика 2431 
Східна Україна 
 релігія 2404 
США 
 право 2627 
Трускавець, м., Львів. обл. 
 курортологія 3080 
Україна 
 акціонер. т-ва 2523 
 архітектура 2672 
 аудит 2686 
 банк. справа 2511-12, 2667 
 бджільництво 2615 
 бібліотекознавство 2358 
 ботаніка 2935, 2937 
 бухгалтерія 3314 
 бюджет 2505, 2515, 2524 
 валют.-курс. політика 2590 
 вибори 2407, 2428, 2438 
 вища освіта 2777 
 внутр. політика 2422, 2425 
 географія 3475, 3480 
 геополітика 3475 
 гідрологія 2792 
 держ. служба 2680 
 держ. упр. 2682, 2687 
 дипломатія 2613 
 екол. політика 2483 
 екологія 2792, 2800, 2938 
 екон. безпека 2351 
 екон. відносини 2686 
 економіка п-в 3342, 3348 
 економіка 2324, 2447, 2450, 2500,  

2505, 2508, 2578-79 
 електрон. торгівля 2328 
 енергетика 2600, 2668 
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 європ. інтегр. 2433, 2599, 3480 
 законодавство 2632, 2648, 2658,  

2660-61, 2664, 2675 
 залізн. трансп. 3227 
 землеробство 3265 
 зерн. госп-во 3268-69 
 зовніш. торгівля 2587-88 
 інвестиції 2447 
 інновації 2324, 2512 
 інформ. безпека 2622 
 іпотека 2675 
 історіографія 3486 
 історія 2417, 3481, 3483, 3491-94, 3498, 

 3509, 3512, 3514, 3516, 3518, 3520 
 книгознавство 2325 
 кондитер. пром-сть 3348 
 кооп. орг. 2501, 2599 
 корис. копалини 3205 
 корпорації 2500 
 кредит. кооп. 2499 
 кримінологія 2630, 2632, 2637-38,  
  2640, 2644, 2648 
 культура 3387 
 лісівництво 3233 
 літературознавство 3459, 3466, 3469-70 
 мито 2617 
 міграція 2477 
 міжнар. відносини 3514, 3518 
 міжнар. екон. відносини 2589, 2599-600 
 міліція 2692 
 містобудування 3380 
 молокоперероб. пром-сть 3342 
 музика 2741, 3384, 3387 
 наука 2323 
 нац. меншини 2427 
 овочівництво 3278 
 оподаткування 2528 
 освіта 2363, 2707, 2741, 2753, 2775, 3400 
 педагогіка 2699, 2712, 2728, 2752, 2755, 
   2775 
 підприємництво 2497, 2579 
 політ. влада 2413 
 політ. партії 2438-39 
 політика 2414, 2417, 2426-27 
 порти 2554 
 право 2328, 2524, 2606, 2608-09, 2613, 

 2615, 2617, 2622, 2625, 2630, 2663, 2665, 
2667-69, 2672, 2674-75 

 працевлаштування 2480 
 праця 2468, 2477, 2479 
 преса 2755, 3441 
 регіон. економіка 2483, 2492, 2570 
 реліг. відносини 2403 

 релігія 2401 
 родовища корис. копалин 3205 
 самоврядування 2626 
 сіл. госп-во 2578, 2800 
 соц. захист 2696 
 соціологія 2359, 2405, 2407 
 спожив. кооп. 2571 
 спорт 3400 
 статистика 2468 
 стоматологія 3042 
 страхування 2519, 2696 
 судоустрій 2673 
 судочинство 2638 
 театр 3394 
 уряди 2434 
 філософія 2359, 2363 
 фін.-кредит. політика 2503 
 фінанси 2512, 2517, 2523, 2669 
 фольклор 2789 
 фонд. ринок 2526 
 харч. пром-сть 2548 
 хореографія 2699 
 цивіл. оборона 2687 
Український щит 
 геологія 2908 
Українські Карпати 
 геоморфологія 2905 
УРСР 
 історія 3503 
ФРН див. Німеччина 
Харків 
 архітектура 3381 
Харківська обл. 
 водопостачання 2553 
 історія 3519 
 медицина 2990 
 охорона пам'яток 3519 
 теплопостачання 2553 
Хорватія 
 історія 3490 
Хотинська височина, Чернівец. обл. 
 ботаніка 2936 
 географія 3474 
 екологія 3474 
Центральна Європа 
 політика 2431 
Чернівецька обл. 
 географія 2799 
 охорона природи 2799 
Чехія 
 міграція 2477 
 праця 2477 
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