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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79976  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тромпак Елеонора В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Despite"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал - бронза, мармур. Розмір - 28 см×24,5 см×24 см. Твір 
відображає переживання сестри, доньки, дружини, матері у образі 
жінки, овіюваної вітром, яка вірить, кохає, сподівається всупереч, а не 
завдяки всьому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79977  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вановська Інна Марківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ліричний збірник "Трояндові мрії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ліричний збірник віршів розкриває повну гаму людських почуттів, 
підкреслює уразливість людської душі, обов'язок, вірність, неправду, 
зраду, високу любов до родини і Батьківщини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79978  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Провоторова Марина Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "БуКВА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення слова "БуКВА" (літера "А" у вигляді жаби). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79979  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Провоторова Марина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "УЗОРчик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення слова "УЗОРчик" (літери "У", "З","О" у вигляді 
вишитого візерунка, літера "Р" у вигляді ножиць).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79980  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Провоторова Марина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Манюня-гарнюнЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення словосполучення "Манюня-гарнюнЯ" (літера "Я" у 
вигляді немовляти). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79981  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олександр Суздаль (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Евангелие от рыжего кота"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна героїня, Маргіна, покидає Рай і летить у відрядження на 
Землю, щоб відшукати загублений в давнину Рубін Милосердя. Сили 
Зла теж не дрімають: Сатанаіл відправляє на Землю двох демонів, 
Гаагтенгру і Вельзевула, з колишнім правителем Багаторосії, Плутіним, 
щоб вони знайшли артефакт. Хасан аль-Каїн, безсмертний ассасін, 
заважає всім. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79982  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кізема Ігор Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Види Києва. Альбом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний письмовий твір та фотографічний твір. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79983  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Яна Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір белетристичного характеру "Гриміли 
громом БТРи і гармати..."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
 Автор описує події війни в Україні, оцінка політичного і морального 
відношення до подій в Україні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79984  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бегун Світлана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Статистика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бегун С. І. Статистика: навчальний посібник /               

С. І. Бегун. - Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. - 238 с. 
 
Анотація   

В навчальному посібнику розглянуто: базові методичні запитання 
статистичного дослідження суспільних процесів; основні правила 
організації статистичних спостережень; прийоми статистичного 
аналізу; способи подання інформації; методики розрахунку 
узагальнюючих статистичних показників; показники рядів розподілу; 
відносні, середні величини, показники варіації тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79985  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альошина Алла Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Профілактика й корекція порушень опорно-

рухового апарату в дошкільнят, школярів та студентської молоді в 
процесі фізичного виховання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Альошина А. І. Профілактика й корекція порушень 
опорно-рухового апарату в дошкільнят, школярів та студентської 
молоді в процесі фізичного виховання [Текст] : монографія / Алла 
Іванівна Альошина. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 368 с. 

 
Анотація   

У монографії розкрито  профілактику й корекцію порушень              
опорно-рухового апарату в дошкільнят, учнів та студентської молоді. 
охарактеризовано стан опорно-рухового апарату та фізичної 
підготовленості дітей і молоді. Розкрито упровадження й оцінку 
ефективності концентрацій технологій профілактики та корекцій 
таких функціональних порушень. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79986  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  HULK (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Моя Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79987  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охременко Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-методичного характеру "Ландшафтна екологія: 

методичні рекомендації до практичних і семінарських занять для 
студентів спеціальності 101 Екологія, денної та заочної форм 
навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс "Ландшафтна екологія" є фундаментальним для фахівця-
еколога. Знання  про взаємодії в ландшафтній сфері та її структурних 
частинах є основою для формування наукового світогляду 
майбутнього еколога. Ландшафтна екологія вивчає суб'єкт-об'єктивні 
відносини в ландшафтній сфері та її структурних частинах. При 
викладенні курсу особливу увагу приділено результатам найновіших 
наукових досліджень у галузі ландшафтної екології. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79988  
 
Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охременко Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-методичного характеру "Ландшафтознавство: 

методичні рекомендації до практичних і семінарських занять для 
студентів спеціальностей 106 Географія, 103 Науки про Землю,          
014.07 Середня освіта (Географія), денної та заочної форми навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс "Ландшафтознавство" є фундаментальним для фахівця-геолога. 
Знання про ландшафтну сферу та її структурні частини є основою для 
формування наукового світогляду майбутнього вчителя/викладача 
або науковця. Ландшафтознавство вивчає ландшафтну сферу та її 
структурні частини. При викладенні курсу особливу увагу приділено 
результатам найновіших наукових досліджень у галузі 
ландшафтознавства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79989  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охременко Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-методичного характеру "Географічна експертиза та 
аудит: методичні рекомендації до практичних і семінарських занять 
для студентів спеціальностей 106 Географія, 103 Науки про Землю, 
014.07 Середня освіта (Географія) рівня вищої освіти "магістр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Курс "Географічна експертиза та аудит" є фундаментальним для 
фахівця-географа. Знання про географічні експертні форми 
дослідження є основою для формування наукового світогляду 
майбутнього викладача або науковця. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79990  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорноіван Олексій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Златопільська чоловіча гімназія у Першій світовій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Краєзнавча пам'ятка присвячена випускникам та учням чоловічої 
гімназії в Златополі (тепер північна частина міста Новомиргорода), 
які брали участь у Першій світовій війні. Розвідані життєписні дані 
будуть цікавими та корисними для широкого кола читачів, які 
цікавляться історією України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79991  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудий Олександр Євгенович (Олесь Богус)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я вкраду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79992  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпюк Оксана Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти (з аудіосупроводом)    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник розроблено згідно із Державним стандартом початкової 
загальної середньої освіти Нової української школи на основі 
оригінальної авторської концепції позитивної мотивації та 
креативного іншомовного навчання молодших школярів. Книга 
містить матеріал, передбачений для 1 класу типовими програмами 
Нової української школи в іншомовній галузі англійської мови. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79993  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заїка Антоніна Михайлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика" підручник для 1 класу закладів загальної середньої 
освіти    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладено відповідно до Типової освітньої програми для 
закладів загальної середньої освіти під керівництвом Р.Б. Шияна. 
Підручник є початком серії підручників нового покоління, який став 
переможцем Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників. Він 
містить системний, цікавий, доступний за змістом та формою 
теоретичний і практичний матеріал для формування, розвитку та 
удосконалення знань, умінь, навичок учнів 1 класу з початкового 
курсу математики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79994  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козак Мирослава Василівна, Корчевська Ольга Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика" підручник для 1 класу закладів загальної середньої 
освіти    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладено відповідно до Типової освітньої програми для 
закладів загальної середньої освіти під керівництвом О.С. Савченко. 
Підручник є початком серії підручників нового покоління, який став 
переможцем    Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників. Він 
містить системений, цікавий, доступний за змістом та формою 
теоретичний і практичний матеріал для формування, розвитку та 
удосконалення знань, умінь, навичок учнів 1 класу з початкового 
курсу математики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79995  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жиркевич Валерія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Лялька"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лялька з душою, яка хоче співати на сцені.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79996  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грянка Олександр Васильович, Стрижак Юрій Іванович, Кравчук 
Сергій Володимирович, Бурман Олексій Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний модуль 
розширення до СПЗ "е-ІнспекторПро" - "Гарт-1/П Віза"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для забезпечення доступу до баз даних "Оформлені Візи" та 
"Оформлені е-Візи" центральної системи "Гарт-1" створена на мові 
програмування Java з використанням протоколу AMQP версії 0.9.1 та 
брокера повідомлень RabbitMQ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79997  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грянка Олександр Васильович, Стрижак Юрій Іванович, Кравчук 
Сергій Володимирович, Бурман Олексій Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний модуль "ДПСУ-
Віза", для встановлення на серверах центральної підсистеми системи 
Гарт-1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена з метою автоматизації процесів обробки 
посадовими особами органів і підрозділів Державної прикордонної  
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служби України інформації про оформлені візи під час прикордонного 
контролю іноземців та осіб без громадянства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79998  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Віталій Михайлович (DROZDOV VITALY)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій розважальної програми "Celebrity News"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір у вигляді сценарію до розважальної програми надає інформацію 
про відомих людей шоу-бізнесу, акторів, митців, показуючи всі сторони 
життя "зірок", а також нестандартні вчинки їх або близьких їм людей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79999  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Ілля Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді 5 клас Українська мова Глазова - 
Єрмоленко"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань підручника Українська мова            
5 клас, Глазова О., 2013, видавництво: Освіта, та відповіді до 
підручника Українська мова 5 клас Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т., 
2013 видавництво: Грамота. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80000  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Ілля Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді 6 клас Біологія Костіков - Остапченко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань підручника Біологія 6 клас, 
Костіков І. Ю., 2014, видавництво: Освіта, та відповіді до підручника 
Біологія 6 клас Остапченко Л. І., Балан П. Г., Матяш Н. Ю., 2014, 
видавництво: Генеза. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80001  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Ілля Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді 4 клас Українська мова Вашуленко - 
Літературне читання Савчина"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань підручника Літературне читання 
4 клас, Савчина О. Я., 2015, видавництво: Освіта, та відповіді до 
підручника Українська мова 4 клас Вашуленко М. С., Дубовик С. Г., 
2015, видавництво: Освіта. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80002  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Ілля Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді 3 клас Англійська мова Карпюк - 
Українська мова Вашуленко"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань підручників Англійсьа мова             
3 клас, Карпюк О., 2013, видавництво: Лібра Терра, та відповіді до  
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підручника Українська мова 3 клас, Вашуленко М. С., 2013, 
видавництво: Освіта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80003  
 
Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Ілля Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді 4 клас Англійська мова Карпюк - Несвіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань підручників Англійська мова           
4 клас, Карпюк О., 2015, видавництво: Лібра Терра, та відповіді до 
підручника Англійська мова 4 клас, Несвіт А., 2015, видавництво: 
Генеза. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80004  
 
Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвійчук Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Екологічне оподаткування як інструмент фінансування 

природоохоронних заходів держави"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Матвійчук Н. М. Екологічне оподаткування як 

інструмент фінансування природоохоронних заходів держави // 
Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - № 15. - С. 445-450.  

 
Анотація   

У статті проаналізовано проблеми розподілу екологічного податку 
між державним та місцевим бюджетами, а також між їх загальним та 
спеціальним фондами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80005  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паянок Тетяна Миколаївна, Параниця Надія Володимирівна, Дудко 
Володимир Степанович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оцінка взаємодії фінансового і промислового секторів 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Паянок Т., Дудко В., Параниця Н. Оцінка взаємодії 
фінансового і промислового секторів України // Вісник Київського 
національного торговельно-економічного університету. - 2016. - № 3 (107). - 
С. 89-99. 

 
Анотація   

У роботі досліджено взаємодію фінансового та промислового секторів 
економіки України. Проаналізовано стан, тенденції розвитку і основні 
показники фінансового сектору, які характеризують його вплив на 
промисловий сектор економіки, через відповідні математичні засоби. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80006  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карафетов Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты скажешь нет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80007  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карафетов Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Небеса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80008  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карафетов Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Бай-бай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80009  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карафетов Володимир Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Знаем мы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80010  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврентьєв Олександр Миколайович, Сухих Володимир Антонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування професійної моделі підготовки до дій в 
екстремальних умовах курсантів правоохоронних органів під час 
навчання у ВНЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаврентьєв О. М., Сухих В. А. Формування 
професійної моделі підготовки до дій в екстремальних умовах 
курсантів правоохоронних органів під час навчання у ВНЗ // Вісник  
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                                                           Чернігівського національного педагогічного університету. - 2006. - 
Випуск 139. Том ІІ. С. 302-306. 

 
Анотація   

В статті розглядаються питання щодо формування моделі підготовки 
студентів, які навчаються за військовою програмою, та працівників 
правоохоронних органів з урахуванням різних сторін підготовленості 
для ефективних дій при виконанні службових обов'язків. Визначені 
напрями підготовки, службові заходи, розроблені моделі щодо 
формування базових знань, стабільної і варіативної поведінки та 
тактичні дії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80011  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврентьєв Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості тактико-технічних дій співробітників 
правоохоронних органів України при зброєному опорі з 
використанням вогнепальної зброї (пістолет)"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаврентьєв О. М. Особливості тактико-технічних дій 
співробітників правоохоронних органів України при зброєному опорі 
з використанням вогнепальної зброї (пістолет) // Науковий часопис 
Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. - 
2013. - Серія 15. -  Випуск 14 (41) 13. -  С. 97-101. 

 
Анотація   

У роботі розглядаються питання формування тактико-технічних дій 
під час виконання службових завдань при загрозі використання 
вогнепальної зброї (пістолет), визначені психолого-педагогічні 
особливості поведінки співробітників правоохоронних органів в 
реальних сутичках з озброєним правопорушником, види нападів з 
використанням вогнепальної зброї, особисті помилки при проведенні 
оперативно-розшукових заходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80012  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврентьєв Олександр Миколайович, Буток Олена Володимирівна, 
Панасюк Марія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування тактико-технічних дій співробітників 
правоохоронних органів України в екстремальних умовах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаврентьєв О. М., Буток О. В., Панасюк М. О. 
Формування тактико-технічних дій співробітників правоохоронних 
органів України в екстремальних умовах // Науковий часопис 
Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. - 
2013. - Серія 15. Випуск 7 (33). -  Том 1 (А-М). - С. 425-430. 

 
 
 
Анотація   

В роботі розглядаються питання формування тактико-технічних дій 
під час виконання службових завдань. Визначені психолого-
педагогічні особливості поведінки співробітників правоохоронних 
органів та правопорушників в екстремальних ситуаціях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80013  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврентьєв Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Условия проведения рукопашного боя при экстремальных 
ситуациях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаврентьєв О. М. Условия проведения рукопашного 
боя при экстремальных ситуациях // Физическое воспитание 
студентов творческих специальностей. - 2004. -  № 4. - С. 48-54. 

 
Анотація   

В статті розглядаються питання розвитку і вдосконалення різних 
сторін спеціальної підготовки співробітників правоохоронних органів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80014  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврентьєв Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оптимізація професійної підготовки у правоохоронних 
органах України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаврентьєв О. М. Оптимізація професійної 
підготовки у правоохоронних органах України // Науковий часопис 
Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. - 
2018. - Серія 15. Випуск 3 (97) 18. -  С. 57-61. 

 
Анотація   

В статті розглядаються питання щодо формування підготовки 
молодих фахівців за новими спеціальностями, які навчаються за 
військовою програмою або проходять службу в правоохоронних 
органах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80015  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярига Микола Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Реальная дорога к здоровью"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ярига Н. П. Реальная дорога к здоровью. - Херсон. 
ООО ТФ "Тімекс", 2015. - 116 с. 

 
Анотація   

Головна мета цієї книги - розкрити для всіх зацікавлених методику 
відновлення опорно-рухового апарату безмедикаментозним та 
безопераційним шляхом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80016  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фоменко Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРКОЛОР-
УКРАЇНА" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Положення про всеукраїнський відкритий 
фестиваль української музики "Твоя Країна fest"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є цілісним документом, що послідовно розкриває організаційні та 
методичні принципи проведення всеукраїнського відкритого 
фестивалю української сучасної музики "Твоя Країна fest", 
рекомендації щодо фінансового забезпечення, концепцію та порядок  
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участі артистів, питання нагородження учасників та інформаційної 
підтримки, фінансові умови фестивалю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80017  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масалітіна Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Блокнот для хлопців "Як ти 
дорослішаєш" ("Як ти дорослішаєш")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У виданні описується життя у період дорослішання. Можна знайти 
відповіді на різні життєві питання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80018  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масалітіна Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Блокнот для дівчат "Як ти 
дорослішаєш" ("Як ти дорослішаєш")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У виданні описується життя у період дорослішання. Можна знайти 
відповіді на різні життєві питання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80019  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Ілля Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді зошит Німецька мова 8 клас Сотнікова 
2016"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань робочого зошиту "Німецька мова 
8 клас", Сотнікова С.І., 2016, видавництво "Ранок".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80020  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Ілля Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді Біологія 8 клас Рибалко 2016"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань підручника "Біологія 8 клас",          
Л. М. Рибалко, М. Б. Корягіна, 2016, видавництво "Оріон". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80021  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Ілля Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді Зошит Біологія 8 клас Мирна 2016"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань робочого зошита "Біологія               
8 клас",  Мирна Л. А., Віркун В. О., Бітюк С. Ю., 2016, видавництво 
"Аксіома".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80022  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Ілля Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді Зошит Англійська мова 8 клас Карпюк 
2016"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань робочого зошита "Англійська 
мова 8 клас", Карпюк О. Д., 2016, видавництво "Лібра Терра".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80023  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Ілля Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді Алгебра 8 клас Мерзляк 2016 
поглиблений рівень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань підручника "Алгебра 8 клас", 
Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С., 2016, поглиблений рівень 
навчання, видавництво "Гімназія". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80024  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Ілля Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді зошит Німецька мова 7 клас Сотнікова 
2015"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань робочого зошита "Німецька мова 
7 клас", Сотнікова С. І., 2015, видавництво "Ранок".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80025  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Ілля Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді Зошит Алгебра 9 клас Істер 2017"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань "Зошит для самостійних та 
контрольних робіт Алгебра 9 клас", Істер О. С., 2017, видавництво 
"Генеза". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80026  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Ілля Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді Зошит Англійська мова 9 клас Карпюк 
2017"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань робочого зошита "Англійська 
мова 9 клас", Карпюк О. Д., 2017, видавництво "Лібра Терра".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80027  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Ілля Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді Алгебра 9 клас Мерзляк 2017 
поглиблений рівень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань підручника "Алгебра 9 клас", 
Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С., 2017, поглиблений рівень 
навчання, видавництво "Гімназія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80028  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Ілля Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді Хімія 8 клас Буринська 2016"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань підручника "Хімія 8 клас", 
Буринська Н. М.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80029  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Ілля Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді Фізика 8 клас Бар'яхтар 2016"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань підручника "Фізика 8 клас", 
Бар'яхтар В. Г., Божилова Ф. Я., Довгий С. О., 2016, видавництво 
"Ранок".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80030  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельяненко Віталій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Analysis of conceptual aspects of institutional and 
technological design"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено концептуальні основи інституційно-технологічного 
проектування як механізму створення інституційно-інноваційного 
середовища, що буде підтримувати життєвий цикл 
високотехнологічних продуктів та ґрунтується на оцінці 
технологічних трендів, форсайті, виборі інституційних інновацій та 
розробці інституційних проектів їх впровадження.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80031  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прус Юрій Олександрович, Воронянська Олена Владиленівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичний комплекс дисципліни "Аналіз господарської діяльності 
студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета навчально-методичного комплексу (НМК) - сприяти набуттю 
студентами спеціальності 071 вмінь та навичок щодо кваліфікованого 
аналізу аграрного виробництва з використанням сучасних методик, 
формування обґрунтованих висновків, знаходження шляхів 
поліпшення роботи підприємств. Відмінною особливістю даного НМК 
є комплексний підхід до вивчення дисципліни, що полягає у поєднанні 
теоретичного курсу, практичних, лабораторних знань і самостійної 
роботи, який враховує особливості галузі сільського господарства та 
умови виробництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80032  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаришин Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Жизнь сочиняет по-другому слова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про життя, яке складається не завжди так, як співається в пісні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80033  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаришин Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Текст пісні "Давняя любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про колишнього коханого та надію, що він повернеться.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80034  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаришин Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Текст пісні "Белый танец"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про двох молодих людей, які зустрілися і закохалися один в одного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80035  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарулич Сергій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Уфинс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80036  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сас Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені                      
В. Г. Короленка 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів 
до інноваційного управління (стан та перспективи)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена підготовці майбутніх керівників НЗ до 
опанування технологій майбуттєтворення - випереджувального, 
інноваційного управління. Проаналізовано систему вищої, 
післядипломної та додаткової професійної освіти в Україні стосовно 
підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до 
інноваційного управління та багато інших питань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80037  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаврін Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моніторинг електричного навантаження 
об'єкта споживання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80038  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецький Олександр Сергійович, Гензерський Юрій Валерійович, 
Медведенко Дмитро В'ячеславович, Боговіс Віталій Євгенович, 
Городецький Дмитро Олександрович, Барабаш Марія Сергіївна, 
Батрак Лариса Григорівна, Журавльов Олексій Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІРА САПР" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс ЛІРА-САПР"                
("ПК ЛІРА-САПР")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

ПК "ЛІРА САПР" - багатофункціональний програмний комплекс для 
розрахунку та проектування машинобудівельних та будівельних 
конструкцій різного призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80039  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведовський Геннадій Віталійович, Твердоступ Павло Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Портал "Будівельний онлайн-довідник builded" 
("Довідник builded")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Онлайн-довідник представляє поповнювану базу даних сучасних 
будівельних технологій та матеріалів. Інформація в довіднику 
структурована у вигляді карток продукції, які містять максимум 
практичних інженерних даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80040  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леваєва Людмила Юріївна, Кучеренко Микола Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Аналіз сучасного стану системи пенсійного 

забезпечення в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Леваєва Л. Ю., Кучеренко М. А. Аналіз сучасного 

стану системи пенсійного забезпечення в Україні // Економічний 
вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. - 
Переяслав-Хмельницький, 2018. - Вип. 36/1. - С. 215-229. 

 
Анотація   

У статті науково обґрунтовано теоретичні основи становлення 
пенсійного забезпечення, виявлені особливості його функціонування в 
Україні і розроблені рекомендації щодо шляхів поліпшення його 
подальшого розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80041  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Світлана Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Сучасний стан, тенденції та проблеми розвитку 

освіти в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кучеренко С. Ю. Сучасний стан, тенденції та 

проблеми розвитку освіти в Україні //  Економічний вісник 
університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. - 
Переяслав-Хмельницький, 2018. - Вип. 36/1. - С. 51-59. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано сучасний стан освіти та проаналізовано основні 
показники рівня фінансування освіти в Україні. Визначено, що 
причинами, які негативно впливають на розвиток системи освіти в 
Україні є: політична нестабільність в державі, скорочення ВВП та 
ВНП, недостатній рівень фінансування галузі, неефективне 
використання наявних ресурсів та важелів впливу тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80042  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарчук Інна Миколаївна, Перчук Оксана Валентинівна, Яременко 

Людмила Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "MODERN STATE AND WAYS OF IMPROVING 

DEBT SAFETY OF UKRAINE"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Makarchuk І. MODERN STATE AND WAYS OF 
IMPROVING DEBT SAFETY OF UKRAINE / I. Makarchuk, L. Yaremenko, 
O. Perchuk // ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ : ПРОБЛЕМИ 
ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ. - 2017. - Випуск 2 (23).  - С. 181-187.  

 
Анотація   

У статті розкрито боргову безпеку як пріоритетний напрям 
забезпечення фінансової безпеки України. Досліджено сучасні наукові 
погляди щодо визначення сутності боргової безпеки та проблем 
боргового навантаження на економіку України. Дано оцінку боргової 
безпеки України за допомогою системи показників, що дало змогу 
розкрити чинники, які мають вплив на стан боргової безпеки 
України. Розраховано основні індикатори стану боргової безпеки, які 
відображають зміст і результативність управління державним боргом 
з урахуванням граничних значень, що дало змогу встановити основні 
фактори, які спричинили негативні тенденції розрахованих 
показників. Запропоновано напрями щодо підвищення рівня боргової 
безпеки України.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80043  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Людмила Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Теоретичні підходи до сутності та класифікації 
основних засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яременко Л. М. Теоретичні підходи до сутності та 
класифікації основних засобів // Економічний вісник університету : 
збірник наукових праць учених та аспірантів. - Переяслав-
Хмельницький, 2015. - Вип. 27/1. - С. 144-148. 

 
Анотація   

Узагальнено методологічні засади формування в бухгалтерському 
обліку інформації про основні засоби. Проаналізовано підходи до 
трактування економічної сутності основних засобів в бухгалтерському 
обліку. Описано класифікацію основних засобів в сучасних умовах 
господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80044  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Людмила Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Формування обліково-аналітичної інформації в 
управлінні дебіторською заборгованістю підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яременко Л. М. Формування обліково-аналітичної 
інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства // 
Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та 
аспірантів. - Переяслав-Хмельницький, 2017. - Вип. 32/1. - С. 123-129. 

 
Анотація   

Описано особливості обліку дебіторської заборгованості на 
вітчизняних підприємствах. Охарактеризовано нормативно-правові 
документи, які регулюють облік дебіторської заборгованості в 
Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80045  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Людмила Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Формування облікової інформації дебіторської та 
кредиторської заборгованості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яременко Л. М. Формування облікової інформації 
дебіторської та кредиторської заборгованості // Економічний вісник 
університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. - 
Переяслав-Хмельницький, 2018. - Вип. 36/1. - С. 147-154. 

 
Анотація   

У статті розглянуто сутність дебіторської та кредиторської 
заборгованості, описано особливості щодо управління дебіторською та 
кредиторською заборгованістю на вітчизняних підприємствах. 
Охарактеризовано облік дебіторської та кредиторської 
заборгованості, визначено основні прийоми управління цією 
заборгованістю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80046  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турло Дмитро Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сайт "Смартситех" (Smartctech)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена з використанням мов програмування HTML / 
CSS. Забезпечено можливість користувача самостійно вносити зміни у 
структуру та вміст сайта. Дизайн сайта витриманий у суворих і 
м'яких тонах, використано переважно синьо-блакитні відтінки. Сайт 
коректно відображається у браузерах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80047  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудченко Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір розважального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійного розважального дитячого проекту "Сценарий 
детского ТВ проекта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій створений для постановки розважальної та пізнавальної 
дитячої телевізійної передачі (проекту), що містить стислий опис дій 
учасника, цілі, завдання, правила та схему участі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80048  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наринський Артем Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "CENTORIONI"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80049  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дячук Анна Петрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Мандаринки для Маринки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80050  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діжурко Анатолій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "DNTrade"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80051  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікіфорова Олена Сергіївна, Дельва Михайло Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Опитувальник симптомів продромальної фази мігрені"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В структурі мігренозних нападів доволі часто присутня продромальна 
фаза. Своєчасна ідентифікація та детальне вивчення особливостей 
продромальної симптоматики дозволить оптимізувати абортивне 
лікування мігрені. Однак, до теперішнього часу відсутні засоби 
інтегрального оцінювання симптомів мігренозного продрому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80052  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кляцкін Костянтин Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій серії короткометражних документальних фільмів під 
загальною назвою "КРУТИЙ ЗАМІС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Крутий Заміс" - це документальний серіал про наших ветеранів 
АТО. Через справжні розповіді героїв та перчений солдатський гумор 
глядач зможе разом з нашими хлопцями поринути в їх бойові спогади 
та цивільне сьогодення. Перипетії післяфронтового життя ветеранів-
підприємців та курйозні воєнні історії побратимів для одних стануть 
дієвим стимулом, а для інших - справді відвертим знайомством. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80053  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Череп Алла Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Фінансова санація та банкрутство суб'єктів 
господарювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основною метою підручника є розкриття фінансових аспектів 
банкрутства підприємств і огляд українського законодавства про 
банкрутство. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80054  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балашов Дмитро Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Сообщники"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

П'єса складається з чотирьох новел, героями яких є Він, Вона та Вони. 
Розглядаються проблеми взаємовідносин як між людьми загалом, так 
і між конкретними чоловіком і жінкою. П'єса насичена іронією, яка 
непомітно підводить до глибоких роздумів про сутність життя і роль 
любові у ньому. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80055  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворона Володимир Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Історичний роман "Хоробор". Книга перша "Відступник" 
("Відступник")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Х століття. Дохристиянська Русь. Паоло, християнин, сіверянин за 
походженням, що покинув свій рід ще юнаком, протинявшись світом 
чверть століття, вирішив повернутися до отчого порогу, аби доживати 
віку в рідному городищі. Які відносини складуться у відступника віри 
предків з його родичами? 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80056  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смоквіна Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Научная системономия в практике психологии: 
технология эффективных мгновенных преображений (ТЭМП)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80057  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плавуцька Ольга Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник з англійської мови "English A1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник з англійської мови - це методика навчання 
англійської мови на рівень А2. Словниковий запас прирівнюється до 
500 слів. Методика належить до прямих методів вивчення англійської 
мови з особливим наголосом на говоріння. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80058  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Олена Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Менеджмент": теоретичні основи і 
практикум"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сутність посібника: наведений матеріал поданий в теоретичному та 
практичному аспектах, що дозволяє студентам закріпити навчальний 
матеріал. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80059  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колосов Віктор Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Белая Радуга или любовь во время любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Виктор Колосов. Белая Радуга или любовь во время 
любви. Виктор Колосов. DELUXE, 2018. - 422 с. 
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Анотація   
Головна роль в романі відведена жорстокому поєдинку пристрасті і 
любові. Раптовий вихор неймовірних фантасмагоричних подій 
настільки ущільнює комфортний еросферичний простір навколо 
головного героя, що для того, щоб залишитися людиною, йому 
бачиться тільки один вихід - викликати на дуель власне я. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80060  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревенко Наталя Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фортепіанна творчість українських композиторів у 
контексті розвитку музичної культури України (80-90-ті роки ХХ 
століття)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто фортепіанну творчість українських 
композиторів у контексті розвитку музичної культури України 80-90-х 
років ХХ століття. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80061  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Світлана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник з української мови призначений для учнів 10 класу 
закладів загальної середньої освіти. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80062  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Валентина Михайлівна, Брайчевський Юліан Сергійович, 
Яценко Борис Павлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Географія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник з географії призначений для учнів 10 класу закладів 
загальної середньої освіти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80063  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Ірина Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Німецька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповідно до навчальної програми, висвітлюються теми "Моя сім'я", 
"Шкільне життя", "Спорт", "Наука", "Харчування", "Україна", 
"Німеччина", "Природа", "Мистецтво", "Професії". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80064  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  VERLIM (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ПРОМО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Пісня про можливість свободи вибору людини. Музика як засіб 
самовираження. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80065  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  VERLIM (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Эскиз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про внутрішню уяву з елементами "вульгарності на біті". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80066  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  VERLIM (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты не я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія любові з життя з відтінком смутку. Неспівпадіння характерів 
часом затьмарює кохання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80067  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  VERLIM (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Как дела"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня-заклик: до спілкування, руйнування рамок повсякденності, на 
"лайтовий" настрій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80068  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  VERLIM (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Он и она"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про почуття молодих хлопця та дівчини, їх життя, яке вони 
проживають в емоціях закоханості. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80069  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  VERLIM (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Время не вернуть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про тиск душевних страждань та їх переосмислення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80070  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Тетяна Олександрівна, Хромишева Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Загальна хімія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику викладено основні поняття хімії: атомно-молекулярне 
вчення, стехіометрія, питання будови атомів і молекул, хімічних 
зв'язків, класифікація та номенклатура основних класів неорганічних 
сполук та ін. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80071  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцишин Михайло Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Історико-правові засади кримінально-виконавчої 

політики України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історико-правові засади кримінально-виконавчої 

політики України : монографія / М. М. Яцишин. - Луцьк : Волин.           
нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. - 448 с. 

 
Анотація   

Монографія містить історико-правове обґрунтування науково-
теоретичних засад кримінально-виконавчої політики України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80072  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коренга Юлія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Договір сурогатного материнства в сімейному праві 

України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коренга Ю. В. Договір сурогатного материнства в 

сімейному праві України : монографія / Ю. В. Коренга. - Луцьк : 
Вежа-Друк, 2015. - 188 с. 

 
Анотація   

Монографію присвячено дослідженню договірного регулювання 
сурогатного материнства в сімейному праві України. Визначено  
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поняття сурогатного материнства та сурогатної матері, проведено 
аналіз суб'єктного складу сурогатного материнства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80073  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасюк Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Малый бизнес в Украине: тенденции развития и 

проблемы налогообложения"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Панасюк О. В. Малый бизнес в Украине : тенденции 

развития и проблемы налогообложения // Бізнес інформ. - 2015. - № 6. - 
С. 102-107. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80074  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Іван Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Політична економія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібник включено структурно-модульну схему та програму 
навчальної дисципліни "Політична економія", питання, що 
розглядаються на лекціях, та їх логічно-тезовий виклад. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80075  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Теліщук Микола Миколайович, Теліщук Мирослава Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Історія економіки та економічної думки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник підготовлено на основі освітньо-професійної 
програми підготовки бакалаврів за напрямом "Економіка і підприємство", 
видано Міністерством освіти і науки України у 2010 році. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80076  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуріна Наталія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Формування облікової політики підприємства щодо 

витрат і доходів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гуріна Н. В. Формування облікової політики 

підприємства щодо витрат і доходів // Бізнес інформ. - 2015. - № 8. -          
С. 194-199. 

 
Анотація   

Метою статті є визначення особливостей формування документа про 
облікову політику, який обумовлює організацію обліково-аналітичної 
системи та включає питання управлінського обліку підприємства, 
враховуючи специфіку його діяльності. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80077  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краєвський Володимир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Обліково-інформаційні системи формування 

національного багатства України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80078  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Занько Борис Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Віднесення матеріальних активів до складу основних 

засобів: проблеми податкового законодавства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Занько Б. М. Віднесення матеріальних активів до 

складу основних засобів : проблеми податкового законодавства // 
Економічний вісник. Серія : фінанси, облік, оподаткування. - 2018. - 
Вип. 2. - С. 45-51. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню теоретичних і методичних аспектів 
віднесення матеріальних активів до складу основних засобів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80079  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колісник Олена Пилипівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Сутність облікової інформації та її нормативно-

правове забезпечення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Колісник О. П. Сутність облікової інформації та її 

нормативно-правове забезпечення // Економічний вісник. Серія : 
фінанси, облік, оподаткування. - 2017. - Вип. 1. - С. 78-81. 

 
Анотація   

У статті досліджено питання формування облікової інформації, 
зокрема сутності, класифікації та її нормативно-правове забезпечення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80080  
 
Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скорик Марина Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Державне регулювання аграрного сектору 

економіки: кредитна сфера"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Скорик М. О. Державне регулювання аграрного 
сектору економіки : кредитна сфера // Актуальні проблеми розвитку 
економіки регіону. - 2016. - Випуск 12. - С. 77-84. 

 
Анотація   

В статті здійснено аналіз кредитування аграрних підприємств 
банківськими установами України. Аргументовано, що найбільшим 
фінансовим донором для суб'єктів господарювання аграрної сфери 
виступає банківський сектор. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80081  
 

Дата реєстрації авторського права  06.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осмятченко Володимир Олександрович, Олійник Вікторія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стан та перспективи розвитку бухгалтерського 
обліку в контексті зміни технологічних укладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Осмятченко В. О., Олійник В. С. Стан та 
перспективи розвитку бухгалтерського обліку в контексті зміни 
технологічних укладів // Економічний вісник. Серія : фінанси, облік, 
оподаткування. - 2018. - Вип. 2. - С. 131-138. 

 
Анотація   

У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку 
бухгалтерського обліку в контексті зміни технологічних укладів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80082  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноградня Віта Михайлівна, Євтушенко Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Аналіз напрямів управління банківськими 
ризиками на сучасному етапі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Виноградня В. М., Євтушенко Н. М. Аналіз напрямів 
управління банківськими ризиками на сучасному етапі // Економіка. 
Фінанси. Право. - 2017. - № 9/2. - С. 29-35. 

 
Анотація   

Стаття присвячена визначенню суті банківських ризиків та аналізу 
напрямів управління ними на сучасному етапі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80083  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Наталія Миколаївна, Виноградня Віта Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Управління акумуляцією та витратами бюджетних 

коштів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Євтушенко Н. М., Виноградня В. М. Управління 

акумуляцією та витратами бюджетних коштів // Економічний вісник 
університету. - 2017. - № 33/1. - С. 314-327. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80084  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гирман Катерина Анатоліївна, Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Похідний твір, музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Обробка української народної пісні "Чорноморець"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80085  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гирман Катерина Анатоліївна, Кричун Михайло Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "До сина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80086  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербицька Вікторія Іванівна, Бредіхін Володимир Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Застава як засіб забезпечення 
банківського кредиту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано та з'ясовано економіко-правову сутність і визначення 
застави в сучасних умовах розвитку кредитних відносин, визначено її 
переваги та недоліки, з'ясований перелік предметів застави. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80087  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жарков Антон Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма математичної обробки експериментальних 
даних магнітної системи індукційного перетворювача енергії вітру в 
теплоту з використанням полінома Лагранжа" ("Комп'ютерна 
програма обробки експериментальних даних магнітної системи 
ІПЕВТ з використанням полінома Лагранжа")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує фізичне моделювання магнітної системи ІПЕВТ. 
Отримана математична модель залежності магнітного потоку Ф від 
величини зазору і переміщення зубців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80088  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сизоненко Євген Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художньо-графічний твір "Mr. RICH" для розробки знаку для 
товарів та послуг або промислового зразка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений як комбінаторика графічних та словесних 
елементів, а саме: у вигляді вертикально орієнтованого 
прямокутника, на тлі якого розміщено стилізоване зображення 
силуету профілю бюста джентельмена з чашкою гарячого напою, 
фраза "Mr. RICH" та стилізоване зображення фасаду архітектурної 
будівлі. Зображення джентельмена розміщено в середині еліпса, над 
яким виконано стилізоване зображення корони, а під ним - дві 
симетричні гілочки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80089  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сизоненко Євген Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художньо-графічний твір "Mr. RICH" для розробки знаку для 
товарів та послуг або промислового зразка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений як комбінаторика стилізованого зображення 
профілю в повний зріст джентельмена з тростиною в одній руці й 
чашкою гарячого напою в іншій та фрази.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80090  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сизоненко Євген Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Ескізи дизайнів 
"LAVAZZA" (ЛАВАТСА) для розробки знаку для товарів та послуг 
або промислового зразка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений ескізами у двох варіантах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80091  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сизоненко Євген Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Художньо-графічний твір "Goldbach" для розробки знаку для товарів 

та послуг або промислового зразка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений як комбінаторика стилізованого зображення 
силуету профілю дракона та фрази.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80092  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сизоненко Євген Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Ескізи дизайнів "Eilles" 

(Эйллис) для розробки знаку для товарів та послуг або промислового 
зразка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений ескізами у двох варіантах, кожен з яких містить 
графічне зображення герба та словесний елемент "Eilles" або 
"Эйллис".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80093  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сизоненко Євген Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Ескізи дизайнів "Dallmayr" 
(Долмаер) для розробки знаку для товарів та послуг або промислового 
зразка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений ескізами у двох варіантах, кожен з яких містить 
графічне зображення та словесний елемент "Dallmayr" або "Долмаер".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80094  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сизоненко Євген Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художньо-графічний твір "Bellarom" для розробки знаку для товарів 
та послуг або промислового зразка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений як комбінаторика стилізованого зображення 
герба та фрази "Bellarom". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80095  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сизоненко Євген Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художньо-графічний твір "ALVORADA" для розробки знаку для 
товарів та послуг або промислового зразка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений як комбінаторика стилізованого зображення 
трьох горизонтально розміщених ромбів, плавно об'єднаних в одну 
графічну фігуру та фрази "ALVORADA".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80096  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сизоненко Євген Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художньо-графічний твір "Alberto" для розробки знаку для товарів 
та послуг або промислового зразка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є комбінованим зображенням, що стилістично об'єднує словесний 
елемент "Alberto" та графічний елемент у вигляді стрічки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80097  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сизоненко Євген Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Ескізи дизайнів 
"MOVENPICK" (MOVENPICK) для розробки знаку для товарів та 
послуг або промислового зразка"      

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений ескізами у двох варіантах, кожен з яких містить 
графічне зображення стилізованої пташки та словесний елемент.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80098  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Віталіна Валеріївна, Євтушенко Наталія Миколаївна, 
Городніченко Юлія Вадимівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "The development of reasonable growth in Ukraine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Malyshko V. V., Evtushenko N. N., Horodnichenko Y. V. 
The development of reasonable growth in Ukraine // Економічний вісник 
університету. - 2018. - № 37/1. - С. 19-27.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80099  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарчук Інна Миколаївна, Малишко Віталіна Валеріївна, Пучко 

Анна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Формування місцевих бюджетів в умовах 

децентралізації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Макарчук І. М., Малишко В. В., Пучко А. О. 

Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації // Молодий 
вчений. - 2017. - № 1(41). - С. 640-647. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80100  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Наталія Миколаївна, Малишко Віталіна Валеріївна, 

Царук Анна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Management of external debts of Ukraine with account 

of experience of different countries of the world"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Yevtushenko N., Malyshko V., Tsaruk A. Management 

of external debts of Ukraine with account of experience of different 
countries of the world // Економічний вісник університету. - 2017. -             
№ 35/1. - С. 193-200. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80101  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарчук Інна Миколаївна, Виноградня Віта Михайлівна, Малишко 

Віталіна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Оцінка та шляхи забезпечення бюджетної безпеки 

України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Макарчук І. М., Виноградня В. М., Малишко В. В. 

Оцінка та шляхи забезпечення бюджетної безпеки України // 
Економіка та суспільство. - 2016. - № 12. - С. 560-565. 

 
Анотація   

У статті розглянуто основні складові бюджетної безпеки України, 
проаналізовано стан бюджетної безпеки як складової фінансової 
безпеки в розрізі основних індикаторів бюджетної безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80102  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грановська Інна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Вплив оподаткування на економічну діяльність 

підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грановська І. В. Вплив оподаткування на економічну 

діяльність підприємств // Молодий вчений. - 2017. - № 1(41). - С. 568-571. 
 
Анотація   

У статті проаналізовано зарубіжний досвід дієвих заходів щодо 
удосконалення методики формування прожиткового мінімуму як 
базового соціального стандарту у сфері доходів населення в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80103  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грановська Інна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Проблеми та зміни в податковому кодексі України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грановська І. В. Проблеми та зміни в податковому 
кодексі України // Молодий вчений. - 2016. - № 3(30). - С. 60-63. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано зарубіжний досвід дієвих заходів щодо 
удосконалення методики формування прожиткового мінімуму як 
базового соціального стандарту у сфері доходів населення в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80104  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грановська Інна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Податковий борг платників єдиного податку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грановська І. В. Податковий борг платників єдиного 
податку // Вісник Одеського національного університету. - 2017. - Том 22.  
№ 10(63). - С. 187-191. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано зарубіжний досвід дієвих заходів щодо 
удосконалення методики формування прожиткового мінімуму як 
базового соціального стандарту у сфері доходів населення в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80105  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городніченко Юлія Вадимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Подвійне оподаткування: його сутність та методи 
усунення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Городніченко Ю. В. Подвійне оподаткування: його 
сутність та методи усунення // Економіка та суспільство. - 2017. - № 10. - 
С. 574-578. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80106  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городніченко Юлія Вадимівна, Євтушенко Наталія Миколаївна, 
Малишко Віталіна Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "The development of reasonable growth in Ukraine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Malyshko V. V., Evtushenko N. N., Horodnichenko Y. V. 
The development of reasonable growth in Ukraine // Економічний вісник 
університету. - 2018. - № 37/1. - С. 19-27. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80107  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городніченко Юлія Вадимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Історичні аспекти розвитку та становлення 
фондового ринку України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Городніченко Ю. В. Історичні аспекти розвитку та 
становлення фондового ринку України // Економічний вісник 
університету. - 2017. - № 35/1. - С. 176-181. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано особливості функціонування фондових 
ринків сусідніх країн-членів Європейського Союзу, виокремлено 
основні фактори, які впливають на рівень розвитку фондових ринків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80108  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шимченко Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Сталий розвиток національної економіки України: 
проблеми становлення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шимченко Л. А. Сталий розвиток національної 
економіки України : проблеми становлення // Економічний вісник 
університету. - 2017. - № 33/2. - С. 262-267. 

 
Анотація   

В статті розглянуто проблеми становлення сталого розвитку 
національної економіки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80109  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шимченко Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Освіта України в ракурсі формування "розумної економіки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шимченко Л. А. Освіта України в ракурсі 
формування "розумної економіки" // Економічний вісник 
університету. - 2017. - № 29/2. - С. 111-115. 

 
Анотація   

В статті розглянуто роль освіти в процесі формування людського 
капіталу як потужного рушія побудови "розумної економіки" та 
"розумного суспільства".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80110  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шимченко Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оптимізація зовнішньо-торгівельного розвитку України в 
військово-політичних умовах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шимченко Л. А. Оптимізація зовнішньо-
торгівельного розвитку України в військово-політичних умовах // 
Економічний вісник університету. - 2017. - № 33/1. - С. 212-217. 

 
Анотація   

В статті розглянуто зовнішньо-торгівельні відносини України в 
військово-політичних умовах та визначено особливості змін 
експортно-імпортних відносин. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80111  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шимченко Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Соціально-економічні проблеми в українському вимірі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шимченко Л. А. Соціально-економічні проблеми в 
українському вимірі // Економічний вісник університету. - 2016. -           
№ 31/1. - С. 194-199. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80112  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шимченко Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Волонтерський рух як один із феноменів забезпечення 
соціальної безпеки в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шимченко Л. А. Волонтерський рух як один із 
феноменів забезпечення соціальної безпеки в Україні // Економічний 
вісник університету. - 2016. - № 28/1. - С. 148-157. 

 
Анотація   

У статті розглянуто волонтерський рух як один із феноменів 
самореалізації громадян України в умовах зовнішньої загрози державі 
і суспільству.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80113  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симоненко Федір Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕЛЛФОН" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ReSell. Онлайн-портал для оцінювання і 
купівлі та/або продажу побутових електронних пристроїв приватними 
користувачами та/або компаніями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для оцінювання і продажу та/або купівлі 
побутової електроніки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80114  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Світлана Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Ринок праці України в умовах євроінтеграції"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваль С. П. Ринок праці України в умовах 
євроінтеграції // Економічний вісник університету. - 2018. - № 37/1. -  
С. 295-303. 

 
Анотація   

У статті проведено аналіз теоретичних підходів до європейських норм 
розвитку ринку праці та окремих аспектів їх адаптації до практики 
державного регулювання сфери зайнятості населення в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80115  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Світлана Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Проблеми безробіття та відторгнення населення з 
ринку праці України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваль С. П. Проблеми безробіття та відторгнення 
населення з ринку праці України // Економічний вісник університету. - 
2017. - № 34/1. - С. 169-176. 

 
Анотація   

У статті розглянуто окремі проблеми безробіття, які впливають на 
соціально-економічне відторгнення населення з ринку праці України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80116  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Світлана Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Регулювання зайнятості населення в умовах 
розвитку підприємництва в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваль С. П. Регулювання зайнятості населення в 
умовах розвитку підприємництва в Україні // Економічний вісник 
університету. - 2017. - № 33/1. -  С. 225-232. 

 
Анотація   

У статті розглянуто і проаналізовано сучасний стан вітчизняного 
підприємництва, проведено аналіз теоретичних підходів до ринкових 
засад розвитку сфери зайнятості населення в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80117  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко-Бабіч Оксана Миколаївна (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Основні показники аналізу інформаційного потоку в 
інтересах забезпечення інформаційної безпеки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена розвитку інструментів опрацювання 
інформаційних потоків і аналізу особливостей інформаційного 
простору для створення інформаційно-аналітичних систем підтримки 
прийняття рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80118  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Оксана Яківна, Риженко Ірина Михайлівна, Осташко 
Василь Федорович, Березняков Андрій Володимирович, Файзуллін 
Олександр Валерійович, Сініцина Оксана Сергіївна, Халєєва Олена 
Леонідівна, Коваленко Євген Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Відповідальне 
самолікування найбільш поширених порушень стану здоров'я. Роль 
працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних 
лікарських засобів. Частина 5. Профілактика та симптоматичне 
лікування остеопорозу, остеоартрозу та йодної недостатності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено інформацію про основні етіопатогенетичні аспекти окремих 
порушень метаболізму, клініко-фармакологічну характеристику 
лікарських засобів, алгоритм та сучасні підходи фармацевтичної 
опіки при відпуску засобів для симптоматичного лікування 
остеопорозу, остеоартрозу та йодної недостатності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80119  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Оксана Яківна, Риженко Ірина Михайлівна, Осташко 
Василь Федорович, Файзуллін Олександр Валерійович, Березняков 
Андрій Володимирович, Сініцина Оксана Сергіївна, Халєєва Олена 
Леонідівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Відповідальне 
самолікування найбільш поширених порушень стану здоров'я. Роль 
працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних 
лікарських засобів. Частина 1. Симптоматичне лікування больового 
синдрому, підвищеної температури тіла та окремих порушень 
нервової системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено інформацію про основні етіопатогенетичні аспекти окремих 
порушень нервової системи, станів, що супроводжуються больовим 
синдромом та підвищенням температури тіла, клініко-
фармакологічну характеристику лікарських засобів, алгоритм та 
сучасні підходи фармацевтичної опіки при відпуску засобів для 
симптоматичного лікування вказаних порушень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80120  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлєва Лариса Василівна, Міщенко Оксана Яківна, Адонкіна 

Вікторія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 

"Фармакоепідеміологічні дослідження обсягів споживання 
антигіпертензивних лікарських засобів в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Результати досліджень, які наведені в монографії, демонструють 
можливості фармакоепідеміологічного АТС/DDD-методу по 
дослідженню обсягів, структури споживання лікарських засобів, 
зокрема антигіпертензивних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80121  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Девочка-утро крадётся упрямо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80122  
 
Дата реєстрації авторського права  09.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Тетяна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка пісень "Magesty"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кожна пісня цього альбома надприродно прийнята з небес і пережита 
особисто. 1. "Я верю небесам" 06.17 р.; 2. "Предузнал" 18.09.17 р.;     
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3. "Горы сдвинутся и холмы поколеблются" 01.01.2017 р.; 4. "Что бы 
делали мы здесь" 12.04.2008 р.; 5. "Когда я в тебе" 08.06.2013 р.;               
6. "Буду петь Тебе хвалу" 13.11.2017 р.; 7. "Я хочу достичь Тебя" 
24.02.2017 р.; 8. "Освяти меня и очисть меня" 13.11.2017 р.; 9. "Я буду 
верить" 20.004.2017 р.; 10. "Если небо и небеса небес" 06.08 р.;                   
11. "Благаухание Славы Твоей" 27.04.2017 р.; 12. "Превознесут Тебя 
уста" 13.09.2017 р. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80123  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Ти ідеш і думаєш життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80124  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплін Микола Ігоревич, Макаров Віталій Михайлович, Білан 
Тетяна Романівна, Перов Микола Олексійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут загальної енергетики Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Балансово-оптимізаційна модель взаємодії 
енергетики з паливними галузями ПЕК України з урахуванням 
екологічних норм європейського законодавства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено балансово-оптимізаційну модель виробничого типу для 
вирішення задач оптимізації взаємоузгодженого функціонування 
енергетики України і паливних галузей ПЕК. Застосування 
технологічного способу багатопродуктової моделі дозволило 
врахувати утворення забруднювачів оточуючого середовища як 
побічних продуктів технологій виробництва електричної і теплової 
енергії, що надає можливості оцінки заходів, спрямованих на 
поступове досягнення екологічних норм європейського 
законодавства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80125  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Тетяна Романівна, Каплін Микола Ігоревич, Макаров Віталій 
Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут загальної енергетики Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Балансово-оптимізаційна модель забезпечення 
країни вугіллям за марками та технологічним призначенням у 
конкурентному середовищі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено балансово-оптимізаційну модель вуглезабезпечення 
країни, яка враховує диференціацію вугільної продукції за марками 
та технологічним призначенням, а також підвищення 
конкурентоспроможності галузі шляхом здійснення заходів з 
модернізації та реконструкції технологічних процесів у вугільній 
галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80126  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макортецький Микола Микитович, Перов Микола Олексійович, 
Новицький Ігор Юлійович, Макаров Віталій Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут загальної енергетики Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Математична модель оптимізації постачання 
вугільної продукції на ТЕС із врахуванням екологічних обмежень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано математичну модель оптимізації забезпечення 
вітчизняних ТЕС вугільною продукцією із загальними 
теплофізичними властивостями за мінімальною ціною та витратами, 
пов'язаними з податком на викиди в атмосферу шкідливих речовин 
від спалювання вугілля та затрат на встановлення газоочисного 
устаткування. На основі запропонованої моделі визначається 
оптимальна структура забезпечення паливом теплових 
електростанцій. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80127  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Віталій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут загальної енергетики Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Математична модель оптимізації розвитку 
технологічних систем вуглевидобування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено математичну модель оптимізації розвитку технологічних 
систем вуглевидобування, яка орієнтована на підвищення виробничої 
ефективності виділених підсистем галузі за критерієм їх загальної 
продуктивності. Модель, побудована як задача змішано-цілочислового 
програмування, дозволяє визначити варіанти технічного переобладнання 
лав шахт, що забезпечують конкурентоздатність галузі на світовому 
ринку вугілля. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80128  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Сергій Володимирович, Попова Діана Вадимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система пошуку та збору даних економічних 
показників транспортної логістики та економічної безпеки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80129  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Євгеній Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту "PhotoRoom - мобильный онлайн фотосалон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80130  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбатенко Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Механізми впровадження оптимальної стратегії 
використання прибутку на акціонерних товариствах з державною 
часткою в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Горбатенко О. А. Механізми впровадження 
оптимальної стратегії використання прибутку на акціонерних 
товариствах з державною часткою в Україні // Економічний вісник 
університету.  - 2016. - Випуск 31/1. - С. 40-46. 

 
 
Анотація   

Ступінь одержаних результатів полягає в розробці науково-
обґрунтованих рекомендацій, методів та висновків, спрямованих на 
покращення та вдосконалення питання управління акціонерними 
підприємствами з державною часткою в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80131  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбатенко Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Управління акціонерними товариствами з 
державною часткою в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Горбатенко О. А. Управління акціонерними 
товариствами з державною часткою в Україні // Економічний вісник 
університету.  - 2015. - Випуск 27/2. - С. 40-48. 

 
Анотація   

Ступінь одержаних результатів полягає в розробці науково-
обґрунтованих рекомендацій, методів та висновків, спрямованих на  
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покращення та вдосконалення питання управління акціонерними 
підприємствами з державною часткою в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80132  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбатенко Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Удосконалення корпоративного управління на 

акціонерних товариствах з державною часткою в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Горбатенко О. А. Удосконалення корпоративного 

управління на акціонерних товариствах з державною часткою в 
Україні // Економічний вісник університету.  - 2016. - Випуск 28/1. -         
С. 40-48. 

 
 
Анотація   

Ступінь одержаних результатів полягає в розробці науково-
обґрунтованих рекомендацій, методів та висновків, спрямованих на 
покращення та вдосконалення питання управління акціонерними 
підприємствами з державною часткою в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80133  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбатенко Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Шляхи удосконалення питань управління 

акціонерними підприємствами з державною часткою в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Горбатенко О. А. Шляхи удосконалення питань 

управління акціонерними підприємствами з державною часткою в 
Україні // Економічний вісник університету.  - 2016. - Випуск 30/1. -         
С. 48-56. 

 
 
Анотація   

Ступінь одержаних результатів полягає в розробці науково-
обґрунтованих рекомендацій, методів та висновків, спрямованих на 
покращення та вдосконалення питання управління акціонерними 
підприємствами з державною часткою в Україні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80134  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менцак Андрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "На біс!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80135  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Микола Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Аналіз стану оплати праці в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Кучеренко М. А. Аналіз стану оплати праці в 
Україні // Економічний вісник університету.  - 2017. - Випуск 29/2. -         
С. 222-226. 

 
Анотація   

У статті проведено аналіз сучасного стану заробітньої плати, динаміка 
зміни середньої, мінімальної та реальної оплати праці в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80136  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноградня Віта Михайлівна, Євтушенко Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Аналіз напрямів управління банківськими 
ризиками на сучасному етапі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Виоградня В. М., Євтушенко Н. М. Аналіз напрямів 
управління банківськими ризиками на сучасному етапі // Економіка. 
Фінанси. Право.  - 2017. - № 9/2. - С. 29-34. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80137  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюсар Світлана Тимофіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Current problems of the theory and practice of the 
organization of account and audit of compensation at the enterprise"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Слюсар С. Г. Current problems of the theory and 
practice of the organization of account and audit of compensation at the 
enterprise // Економічний вісник університету.  - 2017. - Випуск 35/1. - 
С. 90-95. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80138  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюсар Світлана Тимофіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Analysis of the current state of income and expenditure 
structure of the population in Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Слюсар С. Т.  Analysis of the current state of income 
and expenditure structure of the population in Ukraine // Baltic Journal of 
Economic Studies.  - 2017. - Vol. 3. - No. 4. - С. 244-250. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80139  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семененко Олена Газисівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Логістична інтеграція в ланцюгах постачання 
молока та молокопродукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Семененко О. Г. Логістична інтеграція в ланцюгах 
постачання молока та молокопродукції // Економічний вісник 
університету.  - 2013. - Випуск 20/3. - С. 253-257. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80140  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тірбах Леся Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Фіскальні реформи і бюджетна консолідація"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тірбах Л. В. Фіскальні реформи і бюджетна 
консолідація // Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Серія: Економічні науки. - 2016. - Випуск 16. - Частина 3. - 
С. 123-126. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано та проаналізовано фіскальні реформи у сфері 
державних витрат та бюджетну консолідацію, які є обов'язковими для 
підтримки макроекономічної стабільності економічного розвитку у 
середньостроковій перспективі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80141  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвищук Людмила Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Образ моєї країни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
На малюнку зображена жінка у вигляді мадам Кукутень - 
Трипільської культури, з давніх давен існуючої на нашій землі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80142  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семененко Олег Михайлович, Водчиць Олександр Григорович, 

Пекуляк Роман Олександрович, Масловський Сергій Сергійович, 
Добровольський Юзеф Броніславович, Іванов Володимир Львович, 
Бойко Руслан Васильович, Семененко Лілія Миколаївна, Целіщев 
Ігор Олегович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Метод прогнозування динаміки розвитку Збройних 

Сил України з урахуванням факторів ефективного освоєння та 
достатності фінансових ресурсів в програмах розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80143  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданович Володимир Юрійович, Сиротенко Анатолій 

Миколайович, Прима Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Метод формування групи суб'єктів сектора безпеки і 

оборони для комплексної протидії виявленій (прогнозованій) загрозі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80144  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вугальтер Олександр Леонідович (Вугальтер Александр Леонидович)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

71 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ваше открытие общества. (Издание второе 
переработанное и расширенное)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80145  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капліна Тетяна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-методичного характеру 
"Освітня програма підготовки бакалаврів зі спеціальністю 
"Готельно-ресторанна справа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розрахована на 4 роки навчання, включаючи розбивку 
дисциплін по 13 блоках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80146  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топорін Максим Олександрович, Подопригора Павло Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Company Staff Researcher (Персонал Стаф 
Ресерчер)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма працює за унікальним алгоритмом, який дозволяє 
користувачеві, після введення заданих установок, знайти необхідний 
обсяг персональних веб-сайтів компаній, використовуючи тільки 
назву компанії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80147  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топорін Максим Олександрович, Подопригора Павло Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Personal Email Researcher (Персонал Мейл 
Ресерчер)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма працює за унікальним алгоритмом, який дозволяє 
користувачеві, після введення заданих установок, знайти необхідний 
обсяг персональних e-mail співробітників компанії, використовуючи 
як ідентифікатор тільки домен компанії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80148  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "RISH ROSH"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80149  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кужельний Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київське місцеве творче відділення Національної спілки театральних 
діячів України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір практичного характеру "Програма 
Конгресу мистецької громади міста "Мистецька вісь"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80150  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіор Тетяна Миколаївна, Никишова Віра Володимирівна, Пирог 

Олександра Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Новогрецька мова" підручник для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням українською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80151  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фалеса Іванна Юріївна, Бакуліна Наталія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Іврит" підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80152  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терзі Вероніка Мечеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Болгарська мова" підручник для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням українською мовою   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80153  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулаксиз Ольга Семенівна, Арнаут Федора Іванівна, Бучацька 

Тетяна Григорівна, Дімова Віра Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Гагаузька мова" підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти з навчанням українською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80154  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Асанова Лейля Нуріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Кримськотатарська мова" підручник для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти з навчанням українською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80155  
 
Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцева Олена Андріївна, Бучацька Тетяна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Польська мова" підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти з навчанням українською мовою   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80156  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Микола Васильович, Мельник Юрій Степанович, 
Непорожня Лідія Вікторівна, Сіпій Володимир Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 
колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створено відповідно до Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти та навчальної програми для 10-11 класів 
закладів загальної середньої освіти. Зміст підручника побудований на 
компетентнісних засадах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80157  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Кьося Віра Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Молдовська мова. Буквар" підручник для першого 1 класу закладів 
загальної середньої освіти з навчанням молдовською мовою                  
(у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Молдавська мова. Буквар." підручник для першого 1 класу закладів 
загальної середньої освіти з навчанням молдовською мовою                      
(у 2-х частинах).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80158  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янюк Лілія Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "FittAll"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

FittAll - це система вправ, розроблена на основі елементів йоги, танцю, 
силових вправ, спрямованих на поліпшення здоров'я: зміцнення 
м'язів спини, підкачку рук, преса, стегон. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80159  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жаркова Ірина Іванівна, Мечник Лариса Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)   "Я досліджую світ" підручник інтегрованого курсу для 1 класу 
закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладено відповідно до Типової освітньої програми для 
закладів загальної середньої освіти під керівництвом О. Я. Савченко. 
Підручник базується на єдності загально дидактичних (гуманізації, 
науковості, наступності, доступності) та природничих (екологічний, 
краєзнавчий, українознавчий, фенологічний) принципів, що 
забезпечує формування в учнів природознавчої компетентності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80160  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кізілова Галина Олександрівна, Шулько Ольга Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти    
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику подано навчальний матеріал, передбачений Типовими 
освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти під 
керівництвом Р. Б. Шияна та О. Я. Савченко. Книга містить серію 
навчальних та креативних завдань, які акцентують увагу на 
розкритті творчого потенціалу дитини, вихованні естетичного смаку, 
опануванні елементарних мистецьких умінь. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80161  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародумова Аліна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мой Ультрамарин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80162  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харчишин Богдан Михайлович, Хай Михайло Васильович, Гавдьо 
Ігор Романович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет "Львівська політехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Випробування порохотягів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник охоплює найважливіші типи випробувань порохотягів: 
приймально-здавальні, періодичні, кваліфікаційні, функціональні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80163  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Векерик Василь Іванович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Пошуково-презентаційне дослідження "Керований 
буровий дренажний пристрій та спосіб проникнення в продуктивний 
пласт та його розкриття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено особливості будови нового дистанційно керованого 
бурового пристрою і способу проникнення в продуктивний пласт та 
особливості розкриття пластів з стовбура свердловини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80164  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневська Ольга Миколаївна, Лесік Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Інфраструктурне забезпечення формування і 
функціонування ринку продукції овочівництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інфраструктурне забезпечення формування і 
функціонування ринку продукції овочівництва : [монографія] /            
О. М. Вишневська, І. М. Лесік. - Миколаїв : ФОП Швець В. М., 2017. - 324 с. 

 
Анотація   

Узагальнено теоретико-методичні засади інфраструктурного забезпечення 
у формуванні і функціонуванні ринку продукції овочівництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80165  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіменковський Андрій Борисович, Ривак Тетяна Богданівна, 
Непийвода Оксана Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель фармацевтичної опіки вагітних із загрозою 
викидня як інформаційно-роз'яснювальний супровід, скерований на 
медичних фахівців та вагітних"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована модель фармацевтичної опіки вагітних із загрозою 
викидня складається із 4-х пріоритетних і взаємопов'язаних 
складових: 1) оцінка раціональності призначень фармакотерапії; 2) 
клініко-фармацевтичний супровід вагітних; 3) доказово-
обґрунтований підхід до лікування; 4) налагодження позитивного 
комплаєнсу між усіма медикаментозними процесами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80166  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вейц Олександр Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Фактори 
легалізації злочинних доходів та їх врахування при здійсненні 
операцій клієнтів банків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена визначенню, групуванню та аналізу факторів 
легалізації злочинних доходів, пошуку релевантних показників, за 
допомогою яких ці фактори можна виміряти або оцінити, та 
розробленню пропозицій щодо врахування їх впливу при здійсненні 
операцій клієнтів банків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80167  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Кушнір Таміла Борисівна, Забродська 
Любов Давидівна, Забродська Ганна Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки особливостей розвитку 
підприємства роздрібної торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується на базі інтегрального підходу урахування таких 
властивостей розвитку як векторність, масштабність, інтенсивність.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80168  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Кушнір Таміла Борисівна, Забродська 
Любов Давидівна, Забродська Ганна Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки розвитку підприємства роздрібної 
торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80169  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумчук Володимир Іванович, Наумчук Марія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова. Буквар" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах)    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник "Українська мова. Буквар. Частина 1" відповідає двом 
періодам навчання грамоти - добуквеному і буквеному. Його зміст 
сприяє вихованню в учнів позитивного емоційно-ціннісного 
ставлення до української мови як державної, читання, формування 
пізнавального інтересу до рідного слова, прагнення вдосконалювати 
своє мовлення. Підручник "Українська мова. Буквар. Частина 2" 
відповідає двом періодам навчання грамоти - буквеному і 
післябуквеному. Вивчення літер у буквений період обумовлено 
принципом частотності їх вживання в українському мовленні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80170  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кундельчук Оксана Петрівна, Давидов Олексій Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

81 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів спеціальностей 106 Географія, 
103. Науки про Землю "Палеоекологія: конспекти лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник включає тексти лекцій, картографічні 
матеріали, графіки, схеми та малюнки, необхідні для засвоєння 
питань, передбачених програмою дисципліни. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80171  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабаян Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Соціальна психологія. Хрестоматія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соціальна психологія. Хрестоматія : навчальний 
посібник / Ю. О. Бабаян. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 304 с. 

 
 
Анотація   

Навчальний посібник призначений для підготовки до практичних 
занять та забезпечення самостійної роботи студентів, що вивчають 
навчальну дисципліну "Соціальна психологія". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80172  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабаян Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування мотиваційної готовності студентської молоді до 
захисту Вітчизни як педагогічна проблема"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бабаян Ю. О. Формування мотиваційної готовності 
студентської молоді до захисту Вітчизни як педагогічна проблема // 
Збірник наукових праць. Педагогічні науки. - 2017. - Випуск LXXIX. - 
Том. 1. - С. 92. 
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Анотація   
У статті розглянуто поняття "психологічна готовність" та 
"мотиваційна готовність до служби в армії". Проаналізовано рівень 
дослідження проблеми у сучасній науці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80173  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хараху Сергій Олександрович, Павлов Василь Борисович, Дзюба 
Ігор Іванович, Саганчі Євгенія Даулятівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Захист Вітчизни (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник висвітлює ключові аспекти військово-патріотичного 
виховання у його теоретичних засадах та практичних підходах, 
відображає нову парадигму військової історії українців. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80174  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедь Регіна Клеменсівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Польська література (профільний рівень)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти з навчанням польською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, 
необхідні теоретичні відомості й поняття, усі художні твори, 
передбачені чинною програмою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80175  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

83 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Алёна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80176  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Нужно жить дальше"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80177  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сан-Марино"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80178  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты мой кислород"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80179  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Если я тебе не нужна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80180  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Она не для тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80181  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я научу тебя любить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80182  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дебрецені Оніка Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Угорська література (профільний рівень)" підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний зміст підручника створено на історико-літературній 
основі, угорська та зарубіжна літератури представлені певними 
блоками. Подаються основні відомості з біографії та творчого шляху 
письменників, літературно-критичний матеріал з використанням 
результатів найновіших наукових досліджень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80183  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравцова Надія Михайлівна, Придаток Ольга Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Українська мова. Буквар" підручник для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладено відповідно до Типової освітньої програми для 
закладів загальної середньої освіти під керівництвом О. Я. Савченко. 
Підручник є початком серії підручників нового покоління, який став 
переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників. Він містить 
системний, цікавий, доступний за змістом та формою теоретичний і 
практичний матеріал для формування, розвитку та удосконалення 
знань, умінь, навичок учнів 1 класу з початкового курсу української 
мови та літератури. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80184  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Юрій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір без тексту "Зимняя дорога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80185  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Юрій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір без тексту "Соловьи монастырского сада" (2-й вариант)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80186  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Юрій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір без тексту "Я вас любил"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80187  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александр Суздаль (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Чужие отражения чужих тел"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Така вже доля у героїні роману Маргіни - вона знову вляпалась в 
погану детективну історію. Їй довелось бути на побігеньках у Аміно, 
неврівноваженої дімензіальної особистості, яка створила Всесвіт. 
Завдання знайти вбивцю професора Прехта Маргіна провалила.              
За її помилки Аміно жорстко вбиває кошенят Туманного Кота. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80188  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лірник Сашко (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій ігрового фільму "Грицько кобиляча смерть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Грицько - сирота. Наймитує у хазяїна. Пасе овечат. Одного разу в 
степу Грицько допомагає кільком козакам, які рятуються від 
степових нападників. Серед козаків - Федір Вовк, досвідчений та 
авторитетний воїн на Січі. Федір забирає Грицька із собою на Січ, але 
в учні не бере. Грицько пробує навчатись козацької науки. В цей час в 
Криму в Бахчисараї проходить свято Хидирлез. До Хана прибувають 
посли, щоб умовити Хана напасти на Україну...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80189  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Григорета Олександрівна, Труш Юлія Тимофіївна, Губарик 
Ольга Миколаївна, Чернецька Ольга Віталіївна, Акімова Тетяна 
Валеріївна, Потрус Наталія Павлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Організація обліку на підприємствах малого 
бізнесу: облік у фермерських господарствах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику розкрито принципи та нормативну базу 
функціонування фермерського господарства, правові засади його 
створення, структуру майна, облік формування статутного 
(складеного) капіталу фермерського господарства, основи організації 
обліку, організація документування операцій та документообороту, 
форми бухгалтерського обліку, документальне оформлення  
господарських операцій, оподаткування фермерського господарства 
та його звітність. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80190  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Олег Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних композицій "Апрель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірнику містяться 56 інструментальних композицій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80191  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Максим Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Возьми своё"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга "Возьми своё". Ця книга розкриває взаємозв'язок законів 
фізики та інших наук з успіхами або невдачами людей в житті, 
відносинах і бізнесі як на особистому рівні, так і на рівні компаній і 
всіляких організацій. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80192  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смоквіна Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Первая трансформационная ионосферная игра 
"Квант Жизни"  ("Quantum of Life")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить опис психологічної гри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80193  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шай Артем Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Интенсивный 
курс anti-age коррекции препаратами MezoBelle"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80194  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєва Олена Миколаївна, Синиця Валентина Григорівна, 
Лисанець Юлія Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Pharmaceutical Terms with Onomastic Component: 
Quantitative, Structural and Lexico-Semantic Analysis"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Bieliaieva O. M. Pharmaceutical Terms with Onomastic 
Component: Quantitative, Structural and Lexico-Semantic Analysis /              
O. M. Bieliaieva, V. H. Synytsia, Yu. V. Lysanets // Wiadomosci Lekarskie. - 
2018. - Vol. 71.- Nr.1. - cz. II. - P. 217-221. 

 
Анотація   

У статті досліджено поширеність і роль епонімічних термінів у 
латинській та англійській фармацевтичній термінології. Здійснено 
кількісний та лексико-семантичний аналіз назв лікарських засобів з 
пропріальним компонентом. Аналіз 147 одиниць показав, що 
найбільш розгалужена група фармацевтичних термінологічних 
одиниць з епонімічним компонентом - це назви, що вказують на 
лікарську форму. Виокремлено такі групи епонімічних термінів у 
фармацевтичній термінології латинської та англійської мов:                     
(1) напівтверді лікарські форми: 81 назва (55,1 %); (2) рідкі лікарські 
форми: 60 лексичних одиниць (40,8 %); (3) тверді лікарські форми: 6 
випадків (4,1 %). Перспективи досліджень полягають у подальшому 
поглибленому дослідженні тенденцій епонімізації у синхронії та 
діахронії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80195  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіков Михайло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Проект зі 
створення комп'ютерної програми з автоматизації підготовки 
позовних заяв та інших процесуальних документів та автоматизації 
ведення судових справ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект містить план розробки комп'ютерної програми, яка полегшує 
підготовку процесуальних документів та полегшує ведення судових 
справ. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80196  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сила (україномовна версія)" ("Сила")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80197  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування адаптаційних процесів у курсантів першого 
курсу до фізичних навантажень під час навчання в вузах 
правоохоронних органів України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Антоненко С. А. Формування адаптаційних процесів 
у курсантів першого курсу до фізичних навантажень під час навчання 
в вузах правоохоронних органів України // Науковий часопис 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
Серія № 15. "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури" - К.: 
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Випуск 2 (55)15. - С. 12-15. 

 
Анотація   

В роботі розкриваються питання щодо адаптації курсантів першого 
курсу до занять з фізичного виховання. В дослідженні приймало 
участь 140 чоловік, з яких 40 дівчат та 100 хлопців. До резидентів 
дослідження були віднесені основні контрольні нормативи з фізичних 
вправ, направлених на розвиток швидкості, сили та витривалості. 
Дослідження проводились протягом першого семестру навчання і 
були розділені на три етапи: 1 - кандидати (за результатом вступного 
іспиту), 2 - першопочаткова підготовка (3 етапи), 3 - виконання 
контрольних вправ в кінці першого семестру. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80198  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування рухових навичок рукопашного бою і 
психологічної стійкості майбутніх співробітників правоохоронних 
органів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Антоненко С. А. Формування рухових навичок 
рукопашного бою і психологічної стійкості майбутніх співробітників 
правоохоронних органів // Актуальні проблеми фізичної культури і 
спорту: Зб. наук. праць / гол. ред В. О. Дрюков. - К. : ДНДІФКС, 2005. -  
№ 4. - С. 125-129. 

 
Анотація   

В даних дослідженнях зв'язок рухових навичок рукопашного бою і 
психологічної стійкості майбутніх співробітників правоохороних 
органів. Управління рухами тісно пов'язані з розвитком 
психологічних функцій, які безпосередньо беруть участь в 
саморегуляції рухів. В свою чергу удосконалення психологічних 
резервів організму впливає на реалізацію прихованих резервів 
організму. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80199  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаруст Юрій Віталійович, Скороход Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Злочини у сфері господарської діяльності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Гаруст Ю. В., Скороход І. В. Злочини у сфері 
господарської діяльності : підручник. / Юрій Гаруст, Ігор Скороход. - 
Суми : видавництво "Ярославна", 2017. - 348 с. 

 
Анотація   

У підручнику проаналізовано та розглянуто злочини у сфері 
господарської діяльності (на основі розділу VII Кримінального 
кодексу України). Основний акцент ставиться на особливості 
розслідування даної категорії злочинів. Підручник розрахований на 
студентів та аспірантів юридичних факультетів закладів вищої освіти, 
викладачів, слідчих правоохоронних органів, приватних детективів, 
адвокатів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80200  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буток Олена Володимирівна, Малишев Олександр Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Проблеми формування здорового способу життя у курсантів 
правоохоронних органів та шляхи їх вирішення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Буток О. В., Малишев О. В. Проблеми формування 
здорового способу життя у курсантів правоохоронних органів та 
шляхи їх вирішення // Вісник Чернігівського національного 
педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. - Випуск 129, том III, 
серія педагогічні науки, фізичне виховання та спорт. - С. 42-45. 

 
Анотація   

В роботі розглядається питання організації курсантами 
правоохоронних органів здорового способу життя під час навчання. 
При проведенні аналізу були виділені фактори, які на нашу думку є 
основою для самоорганізації молодого фахівця. В дослідженні взяли 
участь шістдесят респондентів з другого та третього курсів. 
Проведено узагальнення наукової, навчально-методичної літератури, 
анкетування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80201  
 
Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буток Олена Володимирівна, Лаврентьєв Олександр Миколайович, 

Кондаурова Анастасія Олегівна (Пліс), Панасюк Марія 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Особливості тактико-технічних дій співробітників 

правоохоронних органів України при загрозі використання холодної 
зброї (ніж)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Лаврентьев О. М., Буток О. В., Кондаурова А. О., 

Панасюк М. О. Особливості тактико-технічних дій співробітників 
правоохоронних органів України при загрозі використання холодної 
зброї (ніж) // Науковий часопис Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова. - Серія № 15. - Випуск 8 (35). - 
С. 39-44. 

 
Анотація   

В роботі розглядаються питання формування тактико-технічних дій 
під час виконання службових завдань при загрозі використання 
холодної зброї (ніж). Визначені психолого-педагогічні особливості 
поведінки співробітників правоохороних органів в реальних сутичках 
з озброєним правопорушником, види нападів з ножем, особисті 
помилки при проведенні оперативно-розшукових заходів. Проведений 
аналіз й узагальнення наукової, навчально-методичної та спеціальної 
літератури щодо організації та проведення занять з тактичної 
підготовки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80202  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круцевич Тетяна Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Управління процесом фізичного виховання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У фізичному вихованні під терміном "управління" розуміється процес 
спрямованої, контрольованої і регульованої зміни фізичних і 
духовних можливостей людини відповідно поставленої мети. 
Надається характеристика структури управління системою фізичного 
виховання, методами, що використовуються в управлінні є 
моделювання, прогнозування, програмування, контроль. Наводяться 
авторські прогнозні моделі визначення життєвої ємності легенів, 
синтезу прогнозної II ступеня потужності велоергометричного 
навантаження  (функціональна проба PWC170) у підлітків 13-14 
років, варіант індивідуальної форми фізкультурно-оздоровчих занять 
для школярів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80203  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круцевич Тетяна Юріївна, Пангелова Наталія Євгенівна, Пангелов 
Степан Борисович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія розвитку фізичної рекреації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Круцевич Т. Ю. Історія розвитку фізичної рекреації : 
навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, С. Б. Пангелов. - К. : 
Академвидав, 2013. - 160 с. (Серія "Альма-матер)". 

 
Анотація   

Матеріал навчального посібника розкриває сутність і наукові основи 
фізичної рекреації, розвиток від давнини до сьогодення та специфіку в 
сучасному глобальному світі. Для студентів вищих навчальних 
закладів. Корисним буде всім, хто займається професійно чи 
цікавиться проблематикою збереження і розвитку фізичного 
потенціалу людини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80204  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожська Тетяна Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Lucky Egg for Girls"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80205  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожська Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Lucky Egg for Boys"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80206  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разінькова Міла Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Received accepted published patterns of innovational 
economic development under conditions of market relations "   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80207  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разінькова Міла Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Structure and sequence of the motivational mechanism 
activation formation of machine-building enterprises innovative activity"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80208  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олена Дем'янівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Risk management in the corporate governance system"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовується важливість та значення ефективного ризик-
менеджменту в системі корпоративного управління. У статті 
описуються окремі фактори управління ризиками провідних 
міжнародних підприємств. У статті представлено основні положення 
міжнародних стандартів ризик-менеджменту. Аналізується практика 
управління ризиками в компаніях, виявляються проблеми в системі 
ризик-менеджменту і причини виникнення. Запропоновано 
комплексний підхід в удосконаленні системи ризик-менеджменту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80209  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олена Дем'янівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Causes of corporate conflicts and ways of their 

settlement "   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80210  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Аліна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Institutional and architectural design of organizational 

development of large-scale economic and industrial systems"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті представлена концепція інституціонального проектування 
організаційного розвитку інтегрованих об'єднань підприємств, яка 
базується на стандартах архітектурного опису складних соціально-
економічних систем та розширенні методології управління змінами. В 
основу розробки концепції покладено онтологічне та мультиагентське 
моделювання механізму управління розвитком великомасштабних 
економіко-виробничих систем.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80211  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Аліна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "The grounding of the mechanism of controlling in the 

management of the industrial enterprise potential development"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті представлено методичні рекомендації щодо формування 
механізму контролінгу в циклах активізації інноваційної діяльності та 
формування програм розвитку потенціалу підприємства. 
Запропоновано розуміння потенціалу розвитку підприємства та 
обґрунтовано групування підконтрольних показників з оглядом на 
рівень інноваційної спроможності підприємства. Представлено 
стратегічну матрицю визначення складу показників, встановлення 
параметрів моніторингу та особливостей формування механізму 
контролінгу.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80212  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Аліна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Потенціал розвитку матеріально-технічної бази 
підприємства: ідентифікація та оцінювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті запропоновано введення поняття "потенціал розвитку 
матеріально-технічної бази підприємства" та представлене розкриття 
змісту даного потенціалу через сукупність ознак, серед яких виділено 
ознаки "спроможність формування" та "здатність до 
трансформаційного перегляду". Отримання кількісного значення 
потенціалу розвитку матеріально-технічної бази підприємства 
запропоновано здійснювати шляхом використання ієрархічної моделі 
нечіткого логічного висновку, виконаної в програмному середовищі 
FuzzyTech.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80213  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Аліна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "The formation of strategy in the management of the 
industrial enterprise potential development "   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дістав подальшого розвитку методичний підхід до розробки стратегії 
розвитку матеріально-технічної бази підприємства, що, на відміну від 
існуючих орієнтований на формалізацію типових стратегічних рішень 
методами портфельного аналізу, базується на логіці розширеної 
логістичної взаємодії й зорієнтований на кооперативне управління 
бізнес-процесами підприємства та його контрагентів. Прийняття 
авторських пропозицій дозволяє подолати протиріччя між ступенем 
розкриття потенціалу складових матеріально-технічної бази 
підприємства й забезпечити технологічне оновлення через трансферт 
інноваційного знання.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80214  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олена Дем'янівна, Хвостенко Владислав Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Організаційні аспекти інтеграції локального 
підприємства у франчайзингову мережу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторами визначено організаційно-економічні особливості 
франчайзингу як форми започаткування та розвиток бізнесу, 
конкретизовано сутність та склад франшизи, наведено перелік 
франчайзингових платежів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80215  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадьора Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Розділ 4 навчального посібника "Охорона праці та особиста безпека 
працівників органів внутрішніх справ" під назвою "Забезпечення 
особистої безпеки при затриманні суспільно-небезпечних осіб у різних 
умовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У розділі визначено заходи забезпечення особистої безпеки при 
затриманні суспільно-небезпечних осіб у різних умовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80216  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філяк Богдан Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Любов та павутиння сьогодення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80217  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губа Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "Пелюстки троянди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головним меседжем поетичної  розповіді є те, що саме під призмою 
часу і життєвих випробувань лише справжні почуття набувають 
істиних кольорів та відтінків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80218  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябчук Оксана Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Необхідність оцінки ризиків при виконанні 
бюджетних програм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано фактори бюджетних ризиків, визначено 
заходи щодо усунення та мінімізації ризиків при виконанні 
бюджетних програм, надано рекомендації щодо оцінки ризиків та 
управління ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80219  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таращенко Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Семантичні тлумачення дефініцій пільгового 
механізму оподаткування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті обґрунтовано потребу дефініцій пільгового механізму 
оподаткування.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80220  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запольська Алла Тадеушівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова. Буквар" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80221  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свистак Оксана Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова. Буквар" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80222  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лємешева Наталія Андріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80223  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нічепорук Андрій Олександрович, Савенко Олег Станіславович, 
Лисенко Сергій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма пошуку та визначення еквівалентних 
функціональних блоків у виконуваних файлах для ідентифікації ознак 
метаморфних вірусів в локальних комп'ютерних мережах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізована на основі клієнт-серверної архітектури та 
складається з двох частин: хвостової та серверної.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80224  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  INDT (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Palace"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли композиції: "Come join the Palace ", "Barcelona", 
"These Deys", "Higner than the Sun", "Savannah only temple", "Africa", 
"Shark", "Alien Sun", "You Say".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80225  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майк Владленович Портников (Mike Kaufman-Portnikov, RoyalMan), 

Загороднюк Роман Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій мюзиклу "Мій дідусь - Утьосов" ("Utesov")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мюзикл у восьми картинах і двох діях "Мій дідусь - Утьосов". 
Авторський нарис-п'єса Майка Кауфмана-Портнікова про життя і 
творчість легенди ХХ сторіччя - Леоніда Утьосова. У сценарії 
використовуються 28 пісень з репертуару Леоніда Утьосова. Байки, 
анекдоти, історії з біографії у авторській адаптації. З авторського 
"конферансу", в стилі початку ХХ сторіччя, і пісень з репертуару 
Леоніда Утьосова  на сцені створюється містерія. Відзеркалюється 
епоха існування тоталітарної держави від її початку до зламу. Погляд 
сучасний, крізь призму сьогодення, сучасних подій. Власне пісні 
виконуються в авторських аранжуваннях Майка Кауфмана-Портнікова. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80226  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошарний Володимир Віталійович, Слободян Олександр 

Миколайович, Абдул-Огли Лариса Володимирівна, Козлов Сергій 
Володимирович, Дем'яненко Ігор Анатолійович, Дубовик Ксенія 
Ігоріївна, Рутгайзер Вікторія Георгіївна, Беліменко Микола Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Особенности формообразования стенки сердца и его 

пространственной ориентации на этапах пренатального онтогенеза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кошарный В. В., Слободян А. Н., Абдул-Огли Л. В., 

Козлов С. В., Демьяненко И. А., Дубовик К. И., Рутгайзер В. Г., 
Белименко Н. С. Особености формообразования стенки сердца и его 
пространственной ориентации на этапах пренатального онтогенеза : 
Монография. – Днепр : "Середняк Т. К.", 2017. - 149 с. - 56 илюстр., 19 таб. 

 
Анотація   

Метою дослідження було дослідити особливості формоутворення 
стінки серця та його просторової орієнтації на етапах пренатального 
розвитку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80227  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченкова Тетяна Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Обґрунтування теми дисертаційного дослідження 
"Еколого-економічні засади формування рекреаційного 
землекористування на регіональному рівні" на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 "Економіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисертаційне дослідження побудоване на основі використання 
загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання, що у 
поєднанні дозволили отримати достовірні, науково значимі та 
практично цінні результати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80228  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Ігор Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНГВАР КОМПАНІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Online video game "Bootleggers: Illegal Farm"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Завданням даної комп'ютерної онлайн-гри є розбагатіти, керуючи 
незаконною фермою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80229  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natasha Royce (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

105 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Spring"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80230  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natasha Royce (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Remember me"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80231  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natasha Royce (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Second Try"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80232  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natasha Royce (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Forever mine"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80233  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natasha Royce (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Rebirth"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80234  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natasha Royce (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Get our of my life"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80235  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natasha Royce (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "You are my drug"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80236  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natasha Royce (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "On different paths"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80237  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natasha Royce (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Дикая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80238  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natasha Royce (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "About silence"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80239  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косса Сімао Алваро (Schick)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка музичних творів "99,9"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80240  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баклан Олексій Вячеславович (Бьорд, The Baklan)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Мости"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80241  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцова Тетяна Володимирівна, Пономаренко Володимир 

Степанович, Хомич Олена Леонідівна, Гарбузюк Ірина Вікторівна, 
Андрук Наталія Володимирівна, Василенко Катерина Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник інтегрованого курсу для 1 класу 

закладів загальної середньої освіти. Частина 2.   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є частиною навчально-методичного комплекту, до складу 
якого входять: методичний посібник для вчителя, електронний 
мультимедійний підручник для учнів, практикум для учнів, комплект 
наочних матеріалів, збірка відеоматеріалів і комп'ютерних 
презентацій для використання на уроках. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80242  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Don't hide from me"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80243  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Move on"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80244  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Circles of love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80245  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Ольга Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "In the pouring rain"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80246  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелудяков Ігор Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "All your songs"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80247  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ksanti (псевдонім), Бондарев Юрій Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Коля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80248  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ksanti (псевдонім), Сотніков Владислав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Назавжди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80249  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ksanti (псевдонім), Сотніков Владислав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Текіла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80250  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ksanti (псевдонім), Сотніков Владислав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Укол"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80251  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ksanti (псевдонім), Сотніков Владислав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Між океанами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80252  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ksanti (псевдонім), Сотніков Владислав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Снігом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80253  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ksanti (псевдонім), Сотніков Владислав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Штучне серце"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80254  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Юрій Григорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Скажешь мне "да" ?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80255  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Ірина Олегівна, Малиновська Вікторія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "АДАМ І ЄВА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "АДАМ І ЄВА". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80256  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Дмитро Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Странные фильмы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80257  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колупаєва Іріна Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Моніторинг ефективності та вдосконалення 
регуляторної діяльності органів державної влади"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано підхід до моніторингу ефективності регулятоної 
діяльності органів державної влади на основі кількісного та якісного 
аналізу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80258  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швиданенко Олег Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Глобалізація ринкової системи: 

детермінанти розвитку та регулювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80259  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швиданенко Олег Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Новітня парадигма глобалізації: 

світоцілісність чи альтернативи розвитку?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80260  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швиданенко Олег Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Економічні категорії і поняття: сутність, 

співвідношення, спорідненість, відмінність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80261  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швиданенко Олег Анатолійович, Гурева Юлія Сергіївна, Бусарєва 

Тетяна Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Innovative component of the strategy of 

competitiveness of global brands"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80262  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петруняк Марія Іванівна, Атаманюк Василь Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "В очах твоїх"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня в стилі поп-музики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80263  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороховець Галина Юріївна, Лисанець Юлія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Using multimedia technologies in the teaching process 
of higher medical educational institutions"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті зроблено огляд проблеми інформатизації освіти, зокрема 
розглядається питання доцільності використання мультимедійних 
технологій у навчальному процесі майбутніх медиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80264  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороховець Галина Юріївна, Лисанець Юлія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "The Use of ICT in Higher Medical Education"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Огляд процесу підготовки майбутнього лікаря, спрямований на 
використання ІКТ, включаючи використання мультимедійних 
лекцій, динамічних зображень, навчальних відеороликів, електронних 
посібників та освітніх ресурсів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80265  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороховець Галина Юріївна, Лисанець Юлія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Developing the professional competence of future 
doctors in the instructional setting of higher medical educational institutions"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Визначені показники якості підготовки лікарів, модель формування 
професійної компетентності студентів, здійснено аналіз існуючих 
інтерактивних засобів в Україні та Світі. Подані практичні 
рекомендації щодо формування ключових компетенцій, якими 
повинен оволодіти кваліфікований лікар.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80266  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устян Артур Овсепович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "АртаСвет - ЧудоСовет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80267  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Олександр Олександрович (Alex Demian)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів пісень "ЗОРІ В НЕОНІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка пісень "ЗОРІ В НЕОНІ" складається з семи ("Зорі в неоні", 
"Лав сторі", "Меседжи", "Солодка бейбі", "ТНТ", "Тобі", "Тусим") 
лірично-розважальних творів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80268  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти з навчанням угорською мовою (у 2-х частинах, з 
аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підручника усного курсу української мови забезпечує 
розв'язання низки завдань, визначених у Державному стандарті та 
програмі: виховання в учнів інтересу та позитивної мотивації до 
опанування предмета, формування аудіативних умінь, лексичного 
запасу, вмінь комунікативного мовлення (діалогічного й 
монологічного).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80269  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти з навчанням молдовською мовою (у 2-х частинах, з 
аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підручника усного курсу української мови забезпечує 
розв'язання низки завдань, визначених у Державному стандарті та 
програмі: виховання в учнів інтересу та позитивної мотивації до 
опанування предмета, формування аудіативних умінь, лексичного 
запасу, вмінь комунікативного мовлення (діалогічного й монологічного).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80270  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньов Борис Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "ДЕТСТВО"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80271  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньов Борис Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Текст пісні "Осень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80272  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньов Борис Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Текст пісні "Депрессия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80273  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньов Борис Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Текст пісні "ПАМ'ЯТЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80274  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньов Борис Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Текст пісні "СІМ КОЛЬОРІВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80275  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньов Борис Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Текст пісні "РОДИННИЙ КУТОЧОК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80276  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньов Борис Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Текст пісні "Кай і Герда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80277  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньов Борис Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Пространство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80278  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малікова Олександра Володимирівна, Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "The ROOTS UKRAINE Коріння Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга являє собою ілюстрований огляд діяльності видатних людей 
з українським корінням. В ній відображені досягнення в багатьох 
сферах, серед яких: мистецтво, спорт, ІТ-технології, мода тощо. 
Стислий та захопливий текст українською та англійською мовами в 
супроводі стильних і сучасних ілюстрацій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80279  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Надія Денисівна (псевдонім), Фонарюк Тетяна Іванівна, 

Морараш Анжела Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Українська мова (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З допомогою цього підручника учні зможуть повторити вивчене про 
словосполучення, просте речення, поглибити свої знання з синтаксису 
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і пунктуації, удосконалити володіння мовою за допомогою 
практичних завдань і вправ, зокрема творчих завдань, пов'язаних з 
розвитком мовлення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80280  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Колесникова Дойна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Румунська література (профільний рівень)" підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику усі художні твори розглядаються в межах чотирьох 
тематичних розділів. Кожен підрозділ включає коротку біографічну 
довідку про письменника, текст програмованого твору, його аналіз, 
здійснений відповідно до найновіших досягнень літературознавства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80281  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Єнекюк Іоана Семенівна, Ротару 

Людмила Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Румунська мова (профільний рівень)" підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Принцип подачі навчального матеріалу у підручнику традиційний - у 
вигляді параграфів, які об'єднують різні аспекти його вивчення - 
теоретичний, практичний та пошуково-творчий. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80282  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Доголіч Лариса Костянтинівна, 

Сандулова Лілія Федорівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Румунська мова та література (інтегрований курс, рівень 

стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої 
освіти з навчанням румунською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає вимогам "Державного стандарту базової і 
повної середньої освіти" та навчальній програмі з Інтегрованого 
курсу "Румунська мова та література" (рівень стандарту) для учнів 
10-11 класів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80283  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тушніцка Надія Михайлівна, Пилип Мар'яна Богданівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти з навчанням польською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник заохочує до самостійності й творчості у вивченні мови. 
Цікаві тексти збагачують учнів новими відомостями про Україну і 
Світ. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80284  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнаткович Тетяна Дмитрівна, Лукач Андріанна Юліївна, Борисова 
Єва Елемирівна, Лавер Катерина Михайлівна, Рінгер Клара 
Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У підручнику вміщено матеріал, який допоможе учням повторити 
вивчене, поглибити та доповнити свої знання про синтаксис, зокрема 
про складне речення і пунктуацію, вдосконалити вміння 
спілкуватися, правильно вживати слова і будувати речення, зробити 
своє мовлення багатим і різноманітним, а також підготуватися до 
підсумкового тестування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80285  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Браун Єва Ласловна, Зикань Христина Імрівна, Ковач-Буркуш 
Єлизавета Степанівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Угорська мова (профільний рівень)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підручника полягає в узагальненні й систематизації знань, 
здобутих у процесі вивчення основного курсу угорської мови, а також 
їхньому поглибленні відповідно до вимог, що ставляться перед учнями 
середніх навчальних закладів, піднесенні культури мовлення учнів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80286  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Марія Станіславівна, Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Польська мова (профільний рівень)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти з навчанням польською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є концептуальним продовженням підручників нового 
покоління, спрямованих на формування стійких компетенцій мовної 
особистості, розвиток мовленнєвих навичок відповідно до чинної 
програми. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80287  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тушніцка Надія Михайлівна, Пилип Мар'яна Богданівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 5 класу закладів загальної 
середньої освіти з навчанням польською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник написаний відповідно до вимог чинної програми. 
Запропоновані вправи спрямовані на формування мовленнєвих, 
мовних, інтелектуальнних і творчих умінь. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80288  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скаб Марія Василівна, Скаб Мар'ян Стефанович, Димашок Ганна 
Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 5 класу закладів загальної 
середньої освіти з навчанням румунською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник написаний відповідно до вимог чинної програми. 
Запропоновані вправи спрямовані на формування мовленнєвих, 
мовних, інтелектуальних і творчих умінь. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80289  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марола Олесь Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Voip Server Sip"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для роботи з користувачами. Керування 
сервером здійснює адміністратор, який має захищений доступ до 
даних. Адміністратор може змінювати параметри додавання 
інформації про користувачів, а також надавати або обмежувати 
доступ до програми певним користувачам. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80290  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попик Василь Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір технічного характеру "Вихідне технічне завдання 

для розробки мобільного додатку "Активний квиток члена організації 
та/або посвідчення особи" ("МД АПК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є вихідним технічним завданням для розробки мобільного 
додатка, мета якого полягає у переведенні членського квитка 
організації та/або посвідчення особи з матеріального в електронний 
формат та створенні особі та/або члену організації реальної 
можливості користуватися всіма перевагами, закріпленими за таким 
посвідченням особи та/або членським квитком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80291  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Олександр Юрійович, Кочержинський Гліб 

Костянтинович, Юхновець Тетяна Володимирівна, Петрина Андрій 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Франчайзинговый пакет сети ТМ "ЕКО-

ЛАВКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

127 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80292  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домашенко Марина Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до управління економічною 

безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
машинобудування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства включає структуру організаційно-економічного 
механізму управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80293  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домашенко Марина Дмитрівна, Школа Вікторія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки рівня еколого-економічної безпеки 

зовнішньоекономічної діяльності України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована матриця зон економічної безпеки 
зовнішньоекономічної діяльності в рамках концепції сталого 
розвитку, яка передбачає виділення п'яти основних зон еколого-
економічної безпеки і надає можливість наочно представити значення 
рівня еколого-економічної безпеки для прийняття управлінських 
рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80294  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Школа Вікторія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика еколого-економічної оцінки інноваційного 

проекту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано та обґрунтовано методику еколого-економічної оцінки 
інноваційного проекту, що ґрунтується на показниках: рівень 
екологічності проекту, потенціал потреби, ймовірність придбання 
інновації споживачами, рівень адекватності задуму запитам 
споживачів тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80295  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубініна Марина Вікторівна, Ксьонжик Ірина Володимирівна, 
Сирцева Світлана Володимирівна, Пісоченко Тетяна Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Миколаївський національний аграрний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Публічні 
закупівлі: робочий зошит для виконання практичних завдань та 
самостійної роботи здобувачами вищої освіти ступеня "магістр" 
спеціальності 071 "Облік і оподаткування" та 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування" денної форми навчання"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80296  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Андрій Сергійович, Чопенко Дмитро Юрійович, 
Коломієць Олексій Олександрович, Лошак Іван Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектні системи ЛТД" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Створення об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури - канатна дорога з об'єктами 
громадського призначення за маршрутом: Поштова площа, арка 
Дружби Народів, Труханів острів, Гідропарк, Русанівка в м. Києві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект виконано на підставі розпорядження Київської міської державної 
адміністрації та завдання на проектування, виданого замовником.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80297  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, 

Жаботинська Наталія Володимирівна, Кашута В'ячеслав Євгенович, 
Бакуменко Марина Григорівна, Кніженко Інна Борисівна, Савохіна 
Марина Володимирівна, Трищук Надія Михайлівна, Верховодова 
Юлія Володимирівна, Перемот Світлана Дмитрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 

"Антибіотикоасоційована діарея: методичні рекомендації для лікарів 
та здобувачів вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені актуальні проблеми антибіотикоасоційованої діареї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80298  
 
Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, 

Жаботинська Наталія Володимирівна, Кашута В'ячеслав Євгенович, 
Бакуменко Марина Григорівна, Кніженко Інна Борисівна, Савохіна 
Марина Володимирівна, Трищук Надія Михайлівна, Верховодова 
Юлія Володимирівна, Перемот Світлана Дмитрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Сучасна 

фармакотерапія негоспітальної пневмонії. Профілактика та 
лікування антибіотикоасоційованої діареї: методичні рекомендації 
для лікарів та здобувачів вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені сучасні дані етіології, класифікації, діагностики, 
фармакотерапії негоспітальної пневмонії.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

130 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80299  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, 
Жаботинська Наталія Володимирівна, Кашута В'ячеслав Євгенович, 
Бакуменко Марина Григорівна, Кніженко Інна Борисівна, Савохіна 
Марина Володимирівна, Трищук Надія Михайлівна, Верховодова 
Юлія Володимирівна, Перемот Світлана Дмитрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Сучасна 
фармакотерапія негоспітальної пневмонії у дітей. Профілактика та 
лікування антибіотикоасоційованої діареї у дітей: методичні 
рекомендації для лікарів та здобувачів вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У рекомендаціях представлені сучасні дані етіології, класифікації, 
діагностики, фармакотерапії негоспітальної пневмонії у дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80300  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, 
Жаботинська Наталія Володимирівна, Кашута В'ячеслав Євгенович, 
Бакуменко Марина Григорівна, Кніженко Інна Борисівна, Савохіна 
Марина Володимирівна, Трищук Надія Михайлівна, Верховодова 
Юлія Володимирівна, Перемот Світлана Дмитрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Епідеміологія, 
діагностика, фармакотерапія і профілактика грипу сезону 2016-2017: 
методичні рекомендації для лікарів та здобувачів вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведені сучасні дані про сучасну епідеміологію грипу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80301  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Василь Петрович, Литвин Олександр Валеріанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Проектування оснащення верстатів, роботів і 
машин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник доповнює затверджені підручники та посібники і містить 
особливості технологічного оснащення, що застосовується при 
проектуванні технологічних процесів та верстатних пристроїв для 
обробки типових деталей машинобудівного виробництва на верстатах 
з ЧПК. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80302  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокольська Рената Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опорний конспект лекцій "Облік і аналіз зовнішньоекономічної 
діяльності" ("Облік і аналіз ЗЕД")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сокольська Р. Б. Облік і аналіз 
зовнішньоекономічної діяльності : опорний конспект лекцій. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2003. - 48 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80303  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каленюк Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ 
СОЛЮШИНС" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Система 
забезпечення логістики Національної гвардії України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система автоматизації та структуризації всіх процесів логістичного 
забезпечення на складах пунктів постійної дислокації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80304  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Невлюдов Ігор Шакирович, Новоселов Сергій Павлович, Сичова 

Оксана Володимирівна, Донсков Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський національний університет радіоелектроніки 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизація обліку технологічних 

операцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для підвищення ефективності роботи 
технологічного відділу промислового підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80305  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Невлюдов Ігор Шакирович, Новоселов Сергій Павлович, Сичова 

Оксана Володимирівна, Донсков Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський національний університет радіоелектроніки 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизація обліку співробітників на 

виробництві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизованого обліку кадрів на 
підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80306  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Невлюдов Ігор Шакирович, Євсєєв Владислав В'ячеславович, 

Бортнікова Вікторія Олегівна, Чала Олена Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський національний університет радіоелектроніки 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизація комп'ютерного зору та 

обробки відеопотоку для мобільних роботів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для підвищення ефективності роботи реалізації 
комп'ютерного зору та автоматизації обробки відеопотоку з 
виділенням та розпізнаванням елементів навколишнього середовища 
мобільних роботів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80307  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Филипенко Олександр Іванович, Донсков Олександр Миколайович, 
Теслюк Сергій Ігорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет радіоелектроніки 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний засіб автоматизованого 
розрахунку вартості виготовлення металоконструкцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Клієнт-серверне програмне забезпечення для розрахунку вартості 
металоконструкцій з можливістю розширюваності, можливістю 
відхилень від смети.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80308  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Филипенко Олександр Іванович, Демська Наталія Павлівна, Сичова 
Оксана Володимирівна, Теслюк Сергій Ігорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет радіоелектроніки 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний засіб для автоматизації 
позиціонування складнопрофільних оптичних волокон за 
максимальним діаметром модового поля (APSCOS)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для визначення положення максимального 
діаметра модового поля складнопрофільного оптичного волокна, в 
тому числі фотонно-кристалічного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80309  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеколенко Олександр Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарна заявка повнометражного фільму "Місцями туман"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Варшава, 1980 рік. Радянський офіцер Олексій Лищук випадково 
збиває людину - незнайомець одразу помирає на перехресті. 
Виявляється, що жертва ДТП - відомий польський драматург та один 
з лідерів антирадянського демократичного руху. Зовні він дуже 
схожий на Лищука. Так офіцер стає втягнутим у гру розвідок і 
змушений розслідувати загадковий інцидент.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80310  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеколенко Ігор Леонідович, Река Ольга Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарна заявка повнометражного фільму "В зеніті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Смерть пацієнта руйнує кар'єру та життя талановитого молодого 
хірурга. Через 7 років він отримує шанс дізнатися правду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80311  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеколенко Олександр Леонідович, Река Ольга Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарна заявка повнометражного фільму "Наївна Одисея: туди і 
звідти" ("Одисея "Байди")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За мотивами реальних подій 1990-го року. Двоє українських 
яхтсменів-любителів тікають з СРСР до Австралії. Іхня мета - знайти 
й повернути додому яхту "Байда", залишену напризволяще в 
австралійському порту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80312  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіщак Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сценарій рекламного відеоролика "АТОКСИЛ - 
ПЛЯЖ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис суті сюжету аудіовізуального твору - рекламного відеоролика, та 
зображення його головної героїні Діареї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80313  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюба Іван Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис книги "Леонід Мосендз. Останній пророк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Книжкове видання роману непересічного письменника ХХ ст. Леоніда 
Мосендза (1907-1948) в Україні здійснюється вперше. Роман-легенда, 
роман-притча, першоджерелом якого стала новозавітна історія 
народження Іоанна Хрестителя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80314  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньов Борис Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Цикл віршів "В поисках красоты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80315  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скачков Валерій Вікторович, Братченко Геннадій Дмитрович, 
Мілковіч Марін, Ткачук Олена Вікторівна, Смаглюк Геннадій 
Геннадійович, Григор'єв Денис Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Adaptive methods for measuring coordinates and radar 
imaging"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Skachkov Valeriy Viktorovych. Adaptive Methods for 
Measuring Coordinates and Radar Imaging : Monograph / Edited by           
V. V. Skachkov and H. D. Bratchenko. - Odesa : Bondarenko M. O., 2017. - 76 p. 

 
Анотація   

У монографії представлені результати дослідження якості 
функціонування адаптивних параметричних систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80316  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мягков Геннадій Олегович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом фотографій "Нам щедро дарит мир подарки..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альбом фотографій, який вміщує 2413 фотографій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80317  
 
Дата реєстрації авторського права  16.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгалюк Ростислав Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль Digital Holography Extensions" 

("Digital Holography Extensions")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний модуль призначений для використання у пакеті 
прикладних програм Wolfarm Mathematica для моделювання 
розповсюдження оптичних хвиль за методом кутового спектра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80318  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербецька Олена Володимирівна, Купцова Любов Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Російська мова" підручник для 1 класу закладів загальної середньої 

освіти з навчанням українською мовою (авт. Вербецька О. В., Купцова Л. Г.)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80319  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попик Василь Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Активний квиток 

члена організації та/або посвідчення особи" (версія 1.0)" ("МД АПК-1.0")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мобільний додаток розроблено з метою переведення членського 
квитка організації та/або посвідчення особи з матеріального в 
електронний формат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80320  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чубукова Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "21:15"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Олеся живе спокійним життям, допоки кожної ночі їй не починають 
снитися нічні жахіття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80321  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Валентина Миколаївна, Мостова Анастасія Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір освітнього характеру "Маркетингове 
управління конкурентоспроможністю: збірник завдань для 
практичних занять і самостійної роботи (практикум)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шевченко В. М. Маркетингове управління 
конкурентоспроможністю : збірник завдань для практичних занять і  
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                                                           самостійної роботи (практикум). [Електронний ресурс] / В. М. Шевченко, 
А. Д. Мостова. - Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. - 
108 с. 

 
Анотація   

Збірник містить ключові терміни і поняття, питання для групової 
дискусії, тести, аналітичні та практичні завдання, ситуаційні вправи 
(кейси), запитання для самоконтролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80322  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорчук Олександр Степанович, Пиль Жанна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір декоративно-ужиткового мистецтва "Хрестильний ящик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це виріб із ряду церковного призначення, називається хрестильний 
ящик, для ритуалу хрещення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80323  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Валерій Іванович, Жартовський Олександр 
Володимирович, Карягін Жан Геннадійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Альпинист"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма автоматично виконує однофакторний регресійний аналіз 
експериментальних даних за 5-ма залежностями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80324  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Валентина Миколаївна, Мостова Анастасія Дмитрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір освітнього характеру "Територіальний 
маркетинг: збірник завдань для практичних занять і самостійної 
роботи (практикум)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шевченко В. М. Територіальний маркетинг : збірник 
завдань для практичних занять і самостійної роботи (практикум) 
[Електронний ресурс] / В. М. Шевченко, А. Д. Мостова. - Дніпро : 
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. - 96 с.  

 
Анотація   

Збірник містить ключові терміни і поняття, питання для групової 
дискусії, тести, аналітичні та практичні завдання, ситуаційні вправи 
(кейси), запитання для самоконтролю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80325  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Євген Мартинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Розробка алгоритму подання 
геометричної інформації рухомих рознімних з'єднань для побудови 
креслеників при автоматизованому проектуванні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою текстову частину, в якій пропонується алгоритм 
подання геометричної інформації для удосконалення виконання 
робочих креслень шліцьових з'єднань в пакеті Autodesk Inventor.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80326  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаркіна Людмила Сергіївна, Школа Вікторія Юріївна, Щербаченко 
Вікторія Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика прогнозування міграційних процесів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто сутність і наслідки міграції, досліджено фактори, які 
впливають на міграційні процеси в Україні та за її межами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80327  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Сергій Миколайович, Горун Олена Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Фенікс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80328  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Сергій Миколайович, Горун Олена Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціалізоване програмне забезпечення 
"Діагональ-КП"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80329  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчиков Євгеній Володимирович, Рузяк Дмитро Михайлович, 
Богуш Євген Іванович, Чеплан Юрій Васильович, Ковальчук Сергій  
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                                                            Петрович, Фролов Михайло Олександрович, Костенко Вікторія 
Володимирівна, Ваганій Наталія Валентинівна, Охріменко 
Володимир Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пакет оновлень "Сервіс-ПД"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80330  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прус Юрій Олександрович, Воронянська Олена Владиленівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки 
до практичних занять студентів спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування", ОКР "Бакалавр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головною особливістю наданих методичних вказівок є те, що вони 
передбачають використання програмного забезпечення Microsoft 
Excel, і тому всі розрахункові таблиці представлені в електронному 
вигляді, що передбачає постійне формування електронної бази 
статистичної та оперативної звітної інформації аграрних підприємств 
регіону, яка використовується студентами як вихідні дані при 
виконанні практичних завдань. Студенти самостійно створюють 
формули для розрахунків, отримують результати, а викладач 
контролює правильність розрахунків шляхом порівняння результатів, 
отриманих студентами, із фактичними результатами, що знаходяться 
у базі викладача. В результаті на практичних заняттях у студентів 
буде більше часу відводитися не на розрахунки, а на якісне формулювання 
висновків по них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80331  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
iCMS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80332  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень CMS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80333  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень i4145"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80334  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
iTSP"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80335  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
iSTS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80336  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
iLibCrypto"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80337  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
iPKCS8"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80338  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
i34311"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80339  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
i28147"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80340  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
iOCSP"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80341  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
iX509"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80342  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень i4145A"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80343  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
Rsa.java"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80344  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень iKAM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80345  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 
iCRL"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80346  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковський Ігор Миколайович, Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 

ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль криптографічних перетворень 

Aes.java"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80347  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаш Лариса Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Особливості переносного вживання дієслів у поетичних 

текстах (на матеріалі творів В. Симоненка й Л. Костенко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лариса Кардаш. Особливості переносного вживання 

дієслів у поетичних текстах (на матеріалі творів В. Симоненка й              
Л. Костенко) // Наукові записки Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : 
Філологія (мовознавство). - 2013. - № 17. - С. 208-214. 

 
Анотація   

У статті розглянуто поняття переносного значення й переносного 
вживання слів; диференційовано типи переносних значень дієслів; 
проаналізовано особливості переносного вживання дієслів у поезіях  
В. Симоненка та Л. Костенко.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80348  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаш Лариса Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Лінгвістичні, психолого-педагогічні та лінгводидактичні 

засади розвитку зв'язного мовлення школярів на уроках української 
мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лариса Кардаш. Лінгвістичні, психолого-педагогічні 

та лінгводидактичні засади розвитку зв'язного мовлення школярів на 
уроках української мови // Молодий вчений. - 2017. - № 45. - С. 360-365. 

 
Анотація   

У статті розглядається проблема розвитку зв'язного мовлення учнів з 
погляду вчених-лінгвістів, психологів, методистів. Особлива увага 
приділяється працям, у яких висвітлюються питання 
лінгводидактичних основ формування вмінь і навичок зв'язного 
мовлення у школярів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80349  
 
Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коркач Інна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Теоретико-методологiчнi аспекти розвитку 

механізму монетарного регулювання економічних процесів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коркач I. В. Теоретико-методологiчнi аспекти 
розвитку механізму монетарного регулювання економічних процесів // 
Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та 
аспiрантiв. - 2017. -  Випуск 34/1. - С. 259-267. 

 
Анотація   

Розглянуто становлення, розвиток та еволюція теоретичних  методів  
механізму монетарного регулювання економічних процесів. 
Обґрунтовано та узагальнено теоретичні   аспекти, що 
характеризують основні напрями стабілізації економічного розвитку, 
шляхом застосування   монетарних механізмів регулювання 
інфляційних процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80350  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаш Лариса Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Специфіка монологічного мовлення: психологічний та 

лінгвістичний аспекти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лариса Кардаш. Специфіка монологічного мовлення : 

психологічний та лінгвістичний аспекти // Наукові записки 
Національного університету "Острозька академія". - 2015. - № 57. - С. 54-59. 

 
Анотація   

У статті характеризуються комунікативні, психологічні та 
лінгвістичні особливості монологу, висвітлюються основні 
комунікативні ситуації його вживання (сфера театрального 
мистецтва, ораторські виступи, взаємодія з аудиторією на телебаченні 
і радіо, педагогічна діяльність).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80351  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаш Лариса Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Діалектологічна спадщина вчених діаспори"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Л. Кардаш. Діалектологічна спадщина вчених 
діаспори // Теоретична і дидактична філологія. Серія : "Філологія". - 
2016. - № 22. - С. 22-29. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано праці Івана Зілинського й Олекси Горбача в 
галузі української діалектології, які є важливими для осмислення та 
систематизації української діалектології та мовознавства взагалі; 
зроблено висновок про актуальність та значення таких досліджень 
для теорії і практики ареальної лінгвістики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80352  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаш Лариса Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "До проблеми зв'язку категорій заперечення та 
протиставлення з іншими мовними категоріями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Л. Кардаш. До проблеми зв'язку категорій 
заперечення та протиставлення з іншими мовними категоріями // 
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя. Серія : "Філологічні науки". - 2013. - № 3. - С. 111-117. 

 
Анотація   

У статті розглядаються суперечливі підходи до визначення сутності 
категорій заперечення й протиставлення, зумовлені передусім 
багатогранністю цього мовного феномену, його взаємодією з іншими 
категоріями. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80353  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Алла Вікторівна, Чухонцева Наталія Дмитрівна, Немченко 
Іван Васильович, Немченко Галина Вікторівна, Галаган Валентина 
Володимирівна, Бондаренко Лідія Григорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Матеріали до моніторингу якості 
знань з курсів "Історія української літератури (Х-ХХ століття)", 
"Методика навчання української літератури" для студентів I-IV 
курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тестові завдання складені у 4-х варіантах і при комплексному 
застосуванні кожен з них спрямований на 3-рівневу перевірку знань 
студентів, але завдання І рівня можуть використовуватися 
викладачем і для бліц-опитування. Тестування здійснюється у 
письмовій формі й може бути використане при проведенні 
студентських олімпіад.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80354  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брелюс Галина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір  "КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ 
ПРЕСБІОПІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлено мета, завдання, засоби, форми, методи та 
методики лікувальної фізичної культури при пресбіопії та комплексна 
програма фізичної реабілітації хворих на пресбіопію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80355  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабалін Євген Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, літературний письмовий твір, ілюстрація, фотографічний твір, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Архітектурні рішення 2017: Котеджі. Дачі. 
Ресторани. Бані. Готелі. Бази відпочинку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Все, що входить до даного твору, являє собою оригінальні плани 
будівництва таких об'єктів як: котеджі, дачі, ресторани, бані, готелі, 
бази відпочинку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80356  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балацька Ольга Романівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет "Острозька академія" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Кодекс академічної доброчесності Національного 
університету "Острозька академія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі описані загальні засади, цінності, принципи та норми 
академічної доброчесності, а також правила поведінки учасників  
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освітнього процесу та співробітників Національного університету 
"Острозька академія", якими вони повині керуватися під час 
навчання, викладання, провадження наукової діяльності, виконання 
покладених на них завдань та обов'язків.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80357  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Похилько Леїна Костянтинівна, Добров Ігор Вячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Взаємозамінність, стандартизація і технічні 
вимірювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Л. К. Похилько, І. В. Добров. Взаємозамінність, 
стандартизація і технічні вимірювання : Підручник. - Дніпропетровськ : 
НМетАУ ; ІМА-прес, 2015. - 250 с. 

 
Анотація   

Викладаються питання розрахунку і вибору посадок гладких 
циліндричних з'єднань, підшипників кочення, шпонкових, 
шліцьових, кутових, різьбових з'єднань, передач. Описуються методи 
розрахунку розмірних ланцюгів, питання шорсткості і відхилів форми 
і розміщень поверхонь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80358  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Валерій Петрович, Должанський Анатолій Михайлович, 
Тараканов Аркадій Костянтинович, Ясев Олександр Георгійович, 
Рожков Олександр Дмитрович, Іванова Людмила Харитонівна, Потап 
Олег Юхимович, Ринкевич Світлана Леонидівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Організація виконання випускних 
кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організація виконання випускних кваліфікаційних 
робіт у Національній металургійній академії України (видання 
четверте, доповнене, перероблене) : Навч. посібник / В. П. Іващенко,  
А. М. Должанський, А. К. Тараканов та ін. - Дніпропетровськ : 
НМетАУ, 2016. - 91 с. 
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Анотація   
Наведені мета, навчально-методичні завдання, організація підготовки 
та захисту випускних кваліфікаційних робіт випускниками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80359  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масленко Світлана Миколаївна, Величко Валерій Васильович, 
Великонська Наталія Михайлівна, Перескока Вікторія Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Аналітична хімія і методи аналізу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Масленко С. Н., Величко В. В., Великонська Н. М., 
Перескока В. В. Аналітична хімія і методи аналізу : Навч. посібник. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2011. - 162 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні положення 
аналітичної хімії, наведені хімічні, фізико-хімічні і фізичні методи 
аналітичного контролю металургійних процесів, принципові схеми 
основних приладів, що використовуються при проведенні аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80360  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Ганна Костянтинівна, Савчук Лариса Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Комплексна оцінка стану та розвитку трудових 
ресурсів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковальчук Г. К. Комплексна оцінка стану та 
розвитку трудових ресурсів : монографія / Г. К. Ковальчук,                       
Л. М. Савчук. - Дніпропетровськ : Герда, 2013. - 200 с. 

 
Анотація   

Представлено модель ранжування та кластеризації регіональних 
систем трудових ресурсів, яка має дворівневу структуру системи 
критеріїв і враховує об'єктивно присутню невизначеність кінцевих 
результатів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80361  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Никитенко Олексій Костянтинович, Ковальчук Костянтин 
Федорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Прогнозування фінансових часових рядів з 
використанням видобутку знань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Никитенко О. К. Прогнозування фінансових часових 
рядів з використанням видобутку знань : монографія / О. К. Никитенко, 
К. Ф. Ковальчук. - Дніпропетровськ : Герда, 2015. - 200 с. 

 
Анотація   

Представлено модель видобутку знань для прогнозування фінансових 
ринків з визначенням функціональних залежностей у часовому ряді за 
допомогою методу нечіткої апроксимації, що дозволяє сформувати 
базу типових тенденцій, а також виявити і зняти невизначеність при 
прийнятті фінансового рішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80362  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузик Тетяна Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник зображень з описом "Метафорические ассоциативные карты 
"Ветер в парусах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновані для внутрішньої роботи та трансформації  
метафоричні карти допоможуть знайти нові якості взаємодії із 
зовнішнім світом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80363  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцова Тетяна Володимирівна, Пономаренко Володимир 
Степанович, Хомич Олена Леонідівна, Гарбузюк Ірина Вікторівна, 
Андрук Наталія Володимирівна, Василенко Катерина Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник інтегрованого курсу для 1 класу 
закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до Державного стандарту початкової 
освіти. Підручник є частиною навчально-методичного комплекту, до 
складу якого також входять: методичний посібник для вчителя, 
електронний мультимедійний підручник для учнів, практикум для 
учнів, комплект наочних матеріалів, збірка відеоматеріалів і 
комп'ютерних презентацій для використання на уроках. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80364  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балух Михайло Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Веснянка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Веснянка". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80365  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балух Михайло Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний  твір з текстом "Сум вівчара"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний  твір з текстом "Сум вівчара". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80366  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балух Михайло Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Пісня про гуцулів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Пісня про гуцулів". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80367  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балух Михайло Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Карпатська рапсодія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Карпатська рапсодія". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80368  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балух Михайло Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Ой на Кути доріженька"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Ой на Кути доріженька". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80369  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балух Михайло Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Полонинська"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Полонинська". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80370  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балух Михайло Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Коломийка в стилі рок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Коломийка в стилі рок". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80371  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балух Михайло Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Гуцулка Hard-Rock"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80372  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охременко Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Навчально-методичне 
забезпечення курсу "Екологічний менеджмент і аудит за кредитно-
модульною системою організації навчального процесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано навчально-методичний доробок з екологічного 
менеджменту і аудиту в реальних умовах навчального процесу. 
Викладено програми, зміст дисципліни, тематика лекцій, плани 
семінарських та завдання практичних занять, аспекти самостіної 
роботи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80373  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охременко Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Навчально-методичне 
забезпечення курсу "Екологічна експертиза за кредитно-модульною 
системою організації навчального процесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано навчально-методичний доробок з екологічної 
експертизи в реальних умовах навчального процесу. Викладено 
програми, зміст дисципліни, анотації до лекцій, плани семінарських 
занять, завдання практичних робіт. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80374  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охременко Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Практична підготовка студентів 
спеціальності 8.070800 Екологія та охорона навколишнього 
середовища освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", 
"спеціаліст", "магістр" денної, заочної та екстернатної форм 
навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано навчально-методичні засади фахової практичної 
підготовки студентів-екологів. Представлено цілісну систему логічно 
послідовних практик, прийнятих в реальних умовах навчального 
процесу, розглянуто їх зміст, завдання, програми. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80375  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параниця Надія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вплив варіації кон'юнктури фінансового ринку на 
промисловий сектор України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Параниця Н. В. Вплив варіації кон'юнктури 
фінансового ринку на промисловий сектор України // Економіка та 
держава. - 2013. - № 10. - С. 90-92. 

 
Анотація   

Проведено емпіричні дослідження для виявлення зв'язку між 
фінансовим та промисловим секторами України. Досліджено вплив 
кон'юнктурних коливань фінансового ринку на функціонування 
промислового виробництва. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80376  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параниця Надія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Стан фінансового ринку в Україні та його вплив на 
розвиток економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Параниця Н. В. Стан фінансового ринку в Україні та 
його вплив на розвиток економіки // Формування ринкових відносин 
в Україні. - 2011. - № 10 (125). - С. 41-45. 

 
Анотація   

У статті визначено теоретичний та практичний аспекти структурної 
розбудови фінансового ринку. Досліджено динаміку фінансових 
послуг, наданих фінансовими компаніями. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80377  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параниця Надія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Взаємодія фінансових і промислових секторів економіки 
України: аналіз показників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Параниця Н. В. Взаємодія фінансових і промислових 
секторів економіки України: аналіз показників // Збірник наукових 
праць Національного університету державної податкової служби 
України. - 2013. - № 2. - С. 129-136. 

 
Анотація   

У роботі досліджено структуру фінансового та промислового секторів 
економіки України. Проаналізовано стан, тенденції розвитку і основні 
показники фінансового ринку, які характерезують його вплив на 
промисловий сектор економіки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80378  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параниця Сергій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Самозахист як самостійне суб'єктивне право особи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Параниця С. П. Самозахист як самостійне 
суб'єктивне право особи // Часопис Київського університету права. - 
2011. - № 2. - С. 33-36. 

 
Анотація   

У статті досліджується самозахист прав громадян і різні способи його 
відстоювання в суспільно-теоретичному аспекті. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80379  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параниця Сергій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Громадські об'єднання в сфері публічного адміністрування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Параниця С. П. Громадські об'єднання в сфері 
публічного адміністрування // Правова просвіта. - 2016. - № 1. - С. 93-100. 

 
Анотація   

У статті розглядаються питання щодо громадських об'єднань та 
громадської думки, яка формується у сфері публічного 
адміністрування. Доводиться, що для активної участі громадських 
об'єднань у виробленні державної політики у громадянському 
суспільстві відводиться вирішальна роль. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80380  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановська Марія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Выдуманный мир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80381  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Катерина Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Sea"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про здійснення мрій. Відпочинок біля моря може бути чиєюсь 
мрією, здійснення якої робить людину щасливішою і надихає на нові 
творчі досягнення на честь добра, кохання та миру. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80382  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумицька Галина Василівна, Гнаткович Тетяна Дмитрівна, 
Ківеждій Олеся Василівна, Лукач Андріанна Юліївна, Борисова Єва 
Елемирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 5 класу закладів загальної 
середньої освіти з навчанням угорською мовою (авт. Шумицька Г. В., 
Гнаткович Т. Д., Ківеждій О. В., Лукач А. Ю., Борисова Є. Е.) 
("Українська мова 5")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80383  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Крик душі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80384  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Шлях до мрії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80385  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80386  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Війна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80387  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Поцілунок наших душ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80388  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Щастя мить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80389  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пливуть кораблі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80390  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кекелія-Дуда Віра Варламівна (Вера Кекелия)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Похожи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80391  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кекелія-Дуда Віра Варламівна (Вера Кекелия)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "WOW"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80392  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доценко Ірина Василівна, Євчук Оксана Володимирівна, Губарєва 
Світлана Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти (з аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80393  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устіловська Анастасія Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Теоретико-методичний 
базис системи управління персоналом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Устіловська А.С. Теоретико-методичний базис 
системи управління персоналом // Європейський вектор модернізації 
економіки : креативність, прозорість та сталий розвиток : монографія / 
За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко. - Х. : ФОП Панов А. М., 
2018. - С. 227-235. 

 
Анотація   

Проаналізовано систему управління персоналом, доповнено 
традиційно прийняту структуру методів управління персоналом, 
створено її схематичне зображення, проаналізовано існуючі 
інструменти управління персоналом та наведено основні інструменти, 
які є авторською розробкою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80394  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Людмила Леонідівна, Устіловська Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Оптимізація методів оцінки 

системи управління персоналом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калініченко Л. Л., Устіловська А. С. Оптимізація 

методів оцінки системи управління персоналом // Topical questions of 
contemporary science: Collection of scientific articles. - Аspekt Publishing, 
Taunton, MA, United States of America, 2017. - P. 125-132. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80395  
 
Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устіловська Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Мотивація персоналу як 

один з основних інструментів успішного управління персоналом"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Устіловська А. С. Мотивація персоналу як один з 
основних інструментів успішного управління персоналом // Молодий 
вчений. - 2017. - № 4.4 (44.4). - С. 112-116. 

 
Анотація   

Наведено основні ознаки мотивації персоналу підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80396  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Людмила Леонідівна, Устіловська Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Світовий досвід ведення 
соціально-орієнтованого бізнесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Калініченко Л. Л., Устіловська А. С. Світовий досвід 
ведення соціально-орієнтованого бізнесу // Бізнес-навігатор. - 2017. - 
Вип. 4-2 (43). - С. 71-76. 

 
Анотація   

У США, ЄС та Японії достатньо розвинута система соціальної 
відповідальності бізнесу, що зумовлено довготривалою політикою 
держави, спрямованою на розуміння підприємцями свого 
призначення у суспільному розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80397  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смачило Валентина Володимирівна, Устіловська Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Пріоритети та загрози 
трансформації зайнятості в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Смачило В. В., Устіловська А. С. Пріоритети та 
загрози трансформації зайнятості в Україні // Соціально-трудові 
відносини: теорія та практика. - 2017. - № 1(13). - С. 204-212. 

 
Анотація   

Структурно-динамічний аналіз зайнятості за 2010-2015 рр. дозволив 
виявити її основні трансформації в Україні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80398  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грінченко Віктор Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний  посібник "Українська та зарубіжна 

культура. Матеріали до вивчення розділу "Теоретичні аспекти 
культури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80399  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альона Нітченко (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Не хватало"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80400  
 
Дата реєстрації авторського права  20.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грінченко Віктор Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичні матеріали до шкільного курсу для учнів 

старших класів загальноосвітніх навчальних закладів гуманітарного 
профілю "ОСНОВИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80401  
 

Дата реєстрації авторського права  20.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощенко Ольга Володимирівна, Козак Олександра Петрівна, 
Остапенко Ганна Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник інтегрованого курсу для 1 класу 
закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали підручника охоплюють мовно-літературну, математичну, 
природничу, технологічну, інформатичну, соціальну і 
здоров'язбережувальну, громадянську та історичну, мистецьку освітні 
галузі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80402  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаров Олександр Миколайович, Аржевітін Станіслав Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концепція валютного регулювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір визначає концептуальні засади валютної політики та стратегії 
розвитку системи валютного регулювання та валютного контролю, а 
також валютно-курсової політики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80403  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аль-Амморі Алі, Дегтярьова Анастасія Олегівна, Аль-Амморі Хасан 
Алійович, Клочан Арсен Євгенійович, Абдулсалам Хафед І.С., 
Верховецька Інна Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Вибір і оптимізація структури 
інформаційно-резервованої системи первинних датчиків пожежної 
сигналізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено програму на мові JAVA.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80404  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криволапчук Володимир Олексійович, Проценко Тарас 
Олександрович, Смерницький Дем'ян Вікторович, Будзинський 
Микола Петрович, Бакал Віталій Павлович, Александров Михайло 
Євгенович, Диких Віктор Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх 
справ України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник ескізів "Ремінно-поясна система для підрозділів спеціального 
призначення Національної гвардії України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник ескізів являє собою набір ескізів ремінно-поясної системи для 
підрозділів спеціального призначення Національної гвардії України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80405  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криволапчук Володимир Олексійович, Проценко Тарас 
Олександрович, Смерницький Дем'ян Вікторович, Будзинський 
Микола Петрович, Бакал Віталій Павлович, Натарова Валентина 
Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх 
справ України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник ескізів "Костюм зимовий спеціальний для підрозділів 
спеціального призначення Національної гвардії України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник ескізів являє собою набір ескізів зимового спеціального 
костюма для підрозділів спеціального призначення Національної 
гвардії України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80406  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криволапчук Володимир Олексійович, Проценко Тарас 
Олександрович, Смерницький Дем'ян Вікторович, Будзинський 
Микола Петрович, Бакал Віталій Павлович, Дмитрук Віктор 
Анатолійович, Александров Михайло Євгенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх 
справ України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник ескізів "Рюкзак бойовий індивідуальний для підрозділів 
спеціального призначення Національної гвардії України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник ескізів являє собою набір ескізів рюкзака для підрозділів 
спеціального призначення Національної гвардії України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80407  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криволапчук Володимир Олексійович, Проценко Тарас Олександрович, 
Смерницький Дем'ян Вікторович, Будзинський Микола Петрович, 
Бакал Віталій Павлович, Натарова Валентина Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх 
справ України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник ескізів "Костюм літній спеціальний для підрозділів 
спеціального призначення Національної гвардії України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник ескізів являє собою набір ескізів літнього спеціального 
костюма для підрозділів спеціального призначення Національної 
гвардії України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80408  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Володкевич Олег (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій ігрового короткометражного фільму "Блуд в 
Кавуні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Двоє козаків Кавун та Блуд, вирвавшись з ворожого полону, 
потрапивши у засідку та втративши по дорозі коней, пробираються 
вночі до козацького стану, щоб встигнути до ранку передати 
кошовому важливу інформацію та врятувати своїх побратимів, що 
залишилися у ворожому полоні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80409  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдуллаєв Емір Бекирович (Emir Qirim)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "KARA KAPLAN FIGHT CLUB" ("KARA 
KAPLAN")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічне зображення являє собою зображення чорного тигра. Сам 
чорний тигр - міфічна істота, яка у природі не зустрічається. Це сила, 
яка пробуджується з надр землі та несе в собі філософію свободи, що 
якраз характерно для бійцівського клубу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80410  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовська Людмила Іванівна, Білова Ірина Сергіївна, Вікторов 
Владислав Вікторович, Краплина Тетяна Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інформаційні системи і технології в 
управлінні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються питання інформаційного управління, інформаційно-
технологічного простору організації, еволюції стратегічних моделей 
управління, особливостей систем підтримки прийняття рішень та 
експертних систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80411  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бінкевич Володимир Васильович, Савчук Лариса Миколаївна, 
Усіченко Ірина Володимирівна, Савчук Роман Вячеславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Экономическая кибернетика: интеллектуальные 
ресурсы управления"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бинкевич В. В. Экономическая кибернетика : 
интеллектуальные ресурсы управления : монография / В. В. Бинкевич, 
Л. Н. Савчук, И. В. Усиченко, Р. В. Савчук ; Национальная 
металлургическая академия Украины. - Днепропетровск : Герда, 
2013. - 94 с. 

 
Анотація   

Розглянуто питання економічного розвитку, пов'язані з 
удосконаленням інформаційних процесів в системах управління 
виробництвом. Основну увагу приділено розробці структури 
інформаційних процесів, яка дозволяє використовувати ініціативні 
пропозиції та знання персоналу для знаходження способів скорочення 
витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на виробництві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80412  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бінкевич Володимир Васильович, Савчук Лариса Миколаївна, 
Усіченко Ірина Володимирівна, Савчук Роман Вячеславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Экономическая информатика: интеграция в 
управлении"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бинкевич В. В. Экономическая информатика : 
интеграция в управлении : монография / В. В. Бинкевич,                     
Л. Н. Савчук, И. В. Усиченко, Р. В. Савчук. - Днепропетровск : Герда, 
2015. - 88с.  

 
Анотація   

Розглянуто проблеми централізації і децентралізації в ієрархічних 
системах з позицій кібернетичного підходу, надано співставлення 
кібернетичних механізмів з системою мислення людини, розкрито 
можливості використання інтелектуальних ресурсів і самоорганізації 
в управлінні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80413  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовська Людмила Іванівна, Бандоріна Лілія Миколаївна, Скороход 
Олександра Борисівна, Савчук Лариса Миколаївна, Лісовенко 
Микола Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Прогнозування соціально-економічних 
процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Прогнозування соціально-економічних процесів : 
навчальний посібник / Л. І. Лозовська, Л. М. Бандоріна, О. Б. Скороход, 
Л. М. Савчук, М. М. Лісовенко; Національна металургійна академія 
України - Дніпропетровськ : Герда, 2014. - 106 с. 

 
Анотація   

Розглянуті основні аспекти інформаційного бізнесу, наведені 
матеріали і приклади, що розкривають зміст і основні положення 
інформаційного бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80414  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бінкевич Володимир Васильович, Гришко Тетяна Євгенівна, 
Михайленко Тетяна Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Автоматизоване робоче місце менеджера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бінкевич В. В., Гришко Т. Є., Михайленко Т. В. 
Автоматизоване робоче місце менеджера : Навч. посібник. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2014. - 49 с. 

 
Анотація   

Розглянуті питання автоматизації управлінських процесів на 
сучасних підприємствах, основні засади впровадження 
автоматизованих робочих місць в організаціях, забезпечуючі 
підсистеми автоматизованих робочих місць.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80415  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білова Ірина Сергіївна, Бінкевич Володимир Васильович, Лозовська 

Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Управлінські інформаційні системи в аналізі і 

аудиті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білова І. С., Бінкевич В. В., Лозовська Л. І. 

Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті : Навч. посібник. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2012. - 104 с. 

 
Анотація   

Викладені поняття управлінської інформаційної системи, розглянуті 
принципи побудови інформаційних систем, новітні інформаційні 
технології. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80416  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бінкевич Володимир Васильович, Савчук Лариса Миколаївна, 

Усіченко Ірина Володимирівна, Савчук Роман Вячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Экономическая кибернетика: самоорганизация в 

управлении"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бинкевич В. В. Экономическая кибернетика : 

самоорганизация в управлении / В. В. Бинкевич, Л. Н. Савчук,             
И. В. Усиченко, Р. В. Савчук. - Днепропетровск : Герда, 2014. - 78 с. 
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Анотація   
Розглянуто питання удосконалення управління із застосуванням 
кібернетичних принципів. Основну увагу приділено розробці питань 
застосування в управлінні механізмів самоорганізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80417  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юнак Володимир Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Оповідання "Доля Хахла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В оповіданні йдеться про те, як "русскоязычные люди", живучи в 
Україні, нічого не знають про Росію, але підтримують все російське, а 
потім дуже про це жалкують.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80418  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацелюх Богдан Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру, 

літературний письмовий твір, літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Через терни до зірок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мацелюх Б. П. Через терни до зірок. Проза. Поезія. - К. : 

ПрАТ "Віпол", 2017. - 384 с. з іл. 
 
Анотація   

У книзі автор доповнив новими розділами і окремими роздумами 
раніше опубліковані "Спогади", а також помістив науково-популярні 
статті про видатних українських вчених С. М. Виноградського,                
Д. К. Заболотного, В. Л. Омельянського і В. Г. Добротька.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80419  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суховий Артем Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник творів, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник фотографічних творів "Ілюстрації до аудіовізуальних творів 
"Експерименти: роздроблення молотком заморожених рідким азотом 
предметів. Стрільба по різних предметах з пневматичного пістолета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80420  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Возняк Олекса Орестович, Натальчишин Ігор Анатолійович, 

Піскорський Руслан Іванович, Зюкова Катерина Чобівна, Бульбах 
Юрій Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Укртелеком" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "KPI Management Tool" ("КРІМТ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є автоматизованою системою оцінювання співробітників, 
призначенням якої є відслідковування і управління персональними 
ключовими показниками ефективності співробітників підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80421  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Керімова Світлана Валеріївна, Керімова Людмила Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Курс "SEX - Fitnes" 2 ступень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс занять для розвитку інтимних м'язів, який дає можливість 
отримувати більше задоволення в сексі, підготуватися до пологів і 
допоможе відновитися після них.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80422  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Керімова Світлана Валеріївна, Керімова Людмила Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Курс "SEX - Fitnes" 0 ступень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс занять для розвитку інтимних м'язів, який дає можливість 
отримувати більше задоволення в сексі, підготуватися до пологів і 
допоможе відновитися після них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80423  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круглова Олена Анатоліївна, Козуб Вікторія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання якості фінансового результату 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір базується на засадах комплексної оцінки та містить систему 
показників, сформовану з урахуванням видів фінансових результатів і 
стійкості джерел їх формування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80424  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Дядін Андрій Сергійович, Безгінова Любов 
Іванівна, Бугріменко Роман Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації з комплексної оцінки 
ефективності діяльності підприємства роздрібної торгівлі за 
стейкхолдером "інвестор" у контексті реалізації конкурентних 
переваг підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває зміст і послідовність оцінки ефективності діяльності 
підприємства роздрібної торгівлі на основі обґрунтованої системи 
аналітичних показників за трьома ієрархічними рівнями оцінки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80425  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перчук Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Бюджет для громадян як інструмент підвищення 

відкритості бюджетної системи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті основна увага приділена концепції бюджету для громадян, 
його завданням, принципам формування та використання, 
проаналізовані основні етапи його впровадження в процес 
бюджетування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80426  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабан Галина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Вплив домогосподарств на соціально-економічний 

розвиток України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чабан Г. В. Вплив домогосподарств на соціально-

економічний розвиток України // Економіка та суспільство. 
Електронне наукове фахове видання. - Випуск 12. - Мукачево. - 2017. - 
С. 159-162. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80427  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості функціонування бізнес-інкубаторів в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Паламарчук О. М. Особливості функціонування 
бізнес-інкубаторів в Україні // Економічний вісник університету. 
Збірник наукових праць учених та аспірантів. - Випуск 22/1. - 2014. - 
Переяслав-Хмельницький. - С. 99-104. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80428  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марков Олексій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізьке проектно-
експортне бюро" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Zbuildexp"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма має за мету зберігання, обробку та адміністративний облік 
інформації щодо проведення експертизи проектної документації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80429  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепуренко Олена Михайлівна, Семченко Олег Федорович, Штома 
Наталія Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система обробки 
банківських виписок АБ "Укргазбанк" Державного підприємства 
"Національні інформаційні системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматичної обробки банківської виписки 
великого обсягу та зменшення навантаження на працівників відділу 
бухгалтерського обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80430  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карбівський Віктор Леонідович, Клещонок Валерій Володимирович, 
Буромський Микола Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Перетворювач фокусної відстані телескопа з блоком 
BVRI-світлофільтрів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модель має коефіцієнт редукції 4,5 і може бути використана для 
поліпшення технічних характеристик телескопа з великою фокусною 
відстанню.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80431  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нарижняк Анатолій Михайлович, Нарижняк Ростислав Анатолієвич  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ОМЕГА - решето простых чисел Нарижняк" 
("Решето Нарижняк")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80432  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Липовенко Євгеній Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАСІЛІТІ ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "F'System"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для подальшої розробки на її основі складних 
систем, що впроваджуються в компаніях для поліпшення комунікації 
елементів бізнес-процесу, оптимізації часу та виробничих процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80433  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татьянін Вячеслав Вікторович, Казаченко Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОР" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СryptoIP VPN Client/Server" в модифікаціях  
"CryptoIP VPN Client" і "CryptoIP VPN Server"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для криптографічного захисту інформації з 
обмежаним доступом та відкритої інформації, вимога захисту якої 
встановлена законом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80434  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубенко Андрій Володимирович, Миронов-Кописов Сергій 
Владиславович, Гуцалюк Ігор Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНТЕХЕКО" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Центр надання 
адміністративних послуг" на базі Microsoft Dynamics"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє обробляти дані в режимі он-лайн, забезпечує 
можливість збору, зберігання і аналізу інформації про споживачів, 
постачальників послуг, партнерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80435  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубенко Андрій Володимирович, Миронов-Кописов Сергій 
Владиславович, Гуцалюк Ігор Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНТЕХЕКО" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
організаціями соціального захисту населення на базі Microsoft 
Dynamics"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма підвищує ефективність організації робочих процесів 
соціальних служб міста.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80436  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубенко Андрій Володимирович, Миронов-Кописов Сергій 
Владиславович, Гуцалюк Ігор Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНТЕХЕКО" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Реєстр 
територіальної громади на базі Microsoft Dynamics"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє фіксувати і затверджувати всі передбачені 
законодавством види заяв на внесення змін до Реєстру.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80437  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубенко Андрій Володимирович, Миронов-Кописов Сергій 
Владиславович, Гуцалюк Ігор Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНТЕХЕКО" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
ресурсами підприємства на базі Microsoft Dynamics"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє оптимізувати робочий процес і фінансову 
діяльність, виявити і усунути проблеми в бізнес-процесах на будь-
якому сучасному підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80438  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чебан Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Методика аналізу виплат працівникам державних 
підприємств в контексті соціально-орієнтованого управління"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80439  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чебан Тетяна Миколаївна, Калінська Тетяна Анатоліївна, 
Дмитрієнко Ірина Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Теорія економічного аналізу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80440  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Труш Володимир Євдокимович, Чебан Тетяна Миколаївна, 
Стефанович Наталія Ярославівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Управлінський облік"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80441  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жарікова Марина Віталіївна, Ходаков Віктор Єгорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова монографія "Лесные пожары: методы исследования"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена методам дослідження лісових пожеж, 
застосування яких дозволяє більш ефективно здійснювати діяльність 
з попередження виникнення лісових пожеж, їх ліквідації та 
запобігання наслідкам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80442  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернобай Ольга Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Про узагальнені розв'язки диференціальних рівнянь 
з кількома оперативними коефіцієнтами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній статті розглядаються узагальнені розв'язки операторного 
рівня L+(u)=0.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80443  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скасків Лілія Василівна (Йоник Л.)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Групи, багаті на АС-підгрупи або СА-підгрупи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Йоник Л. Групи, багаті на АС-підгрупи або СА-
підгрупи // Вісник Львівського університету. Серія механіко-
математична. - 2007. - № 67. - С. 149-152. 

 
Анотація   

Доведено, що локально ступінчаста група з умовою мінімальності для 
підгруп, які не є розширеннями абелевих груп за допомогою 
черніковських груп (відповідно черніковських груп за допомогою 
абелевих груп), є розширенням абелевої групи за допомогою 
черніковської групи (відповідно черніковської групи за допомогою 
абелевої групи). Також з'ясовано, що локально ступінчаста 
періодична недосконала група, всі власні нормальні підгрупи якої є 
розширеннями абелевих груп за допомогою черніковських груп, сама 
є такою.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80444  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колос Ольга Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Повторність злочинів: особливості регламентації за 
кримінальним правом України та окремих зарубіжних держав"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваленко О. Повторність злочинів : особливості 
регламентації за кримінальним правом України та окремих  
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                                                           зарубіжних держав // Вісник Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. - 2010. - № 84. - С. 84-87. 

 
Анотація   

Науковий твір присвячено проблемі регламентації інституту 
множинності, зокрема повторності, злочинів як у вітчизняному, так і 
зарубіжному кримінальному законодавстві. Проаналізовано 
структуру ст. 32 Кримінального кодексу України та проведено  її 
порівняння з відповідними положеннями кримінального 
законодавства більшості пострадянських держав та ряду держав 
континентальної системи права.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80445  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазіна Олександра Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Значення глобальних принципів управлінського 
обліку у розвитку теорії, практики і професійних компетенцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мазіна О. І. Значення глобальних принципів 
управлінського обліку у розвитку теорії, практики і професійних 
компетенцій // Економічний вісник. Серія : фінанси, облік, 
оподаткування. - 2018.  - № 2. - С. 83-90. 

 
Анотація   

Прийняття ефективних управлінських рішень у середовищі 
неструктурованих інформаційних потоків є важливим процесом. 
Основою теоретичних засади управлінського обліку є його 
компетенції і принципи. Концептуальні засадаи управлінського 
обліку необхідно формувати з урахуванням процесів, що відбуваються 
у внутрішньому та зовнішньому середовищі суб'єкта господарювання 
як об'єкта управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80446  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колос Ольга Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Нормативні характеристики повторності злочинів у 
Кримінальному кодексі України та основні напрями їх 
вдосконалення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Колос О. В. Нормативні характеристики повторності 
злочинів у Кримінальному кодексі України та основні напрями їх 
вдосконалення // Право і суспільство. - 2014. № 6-2. - ч. 3. - С. 162-167. 

 
Анотація   

Науковий твір спрямований на дослідження та вдосконалення чинних 
положень ст. 32 Кримінального кодексу України, що визначають 
зміст повторності злочинів як окремої форми їх множинності. Дається 
оцінка окремих положень статті 32 Кримінального кодексу України, 
встановлюються конкретні вади їх формулювань, пропонуються 
шляхи їх усунення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80447  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мітрясова Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Хімія. Загальна хімія. Хімія довкілля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мітрясова О. П. Хімія. Загальна хімія. Хімія 

довкілля. Навчальний посібник. - К. :  "Видавничий дім 
"Професіонал", 2009. - 336 с. 

 
Анотація   

У навчальний посібник увійшли основні розділи із загальної хімії, що 
складають фундаментальне підґрунтя хімічних знань: теорія будови 
атома, хімічного зв'язку; термодинамічні та кінетичні закономірності 
протікання хімічних реакцій; теорії розчинів неелектролітів та 
електролітів; періодичний закон; основи електрохімії, а також 
елементи знань з інших природничих наук.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80448  
 
Дата реєстрації авторського права  23.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддячий Микола Іванович (Piddiachyi Mykola Ivanovych)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Соціально-професійний розвиток 

старшокласників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник "Соціально-професійний розвиток старшокласників" 
розкриває теоретико-методичні засади формування багатогранного  
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життєвого простору і психологічного досвіду старшокласників та 
спрямування їх в систему соціально-професійних відносин на різних 
етапах розвитку із врахуванням вікових особливостей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80449  
 
Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєв Олексій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизированного мониторинга 

технического состояния материальных активов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє в автоматичному режимі виконувати обстеження, 
технічне обслуговування та оцінювання стану обладнання в процесі 
експлуатації за допомогою сучасних ІТ-технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80450  
 
Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суприган Олена Іванівна, Маркіна Ірина Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль для контролю взаємодії 

користувачів мережі з використанням технологій віртуальної 
реальності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програму, яка реалізована через Visual Blueprint Scripting 
на основі мови програмування С++ у ігровому рушії Unteal Engine 4.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80451  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Листопадов Микола Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Истинная 
материя - что она такое и её силы в природе?"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80452  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панок Віталій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Прикладна психологія. Теоретичні проблеми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджуються проблеми теорії прикладної психології. Здійснено 
розрізнення науково-психологічного знання, психологічної практики і 
прикладної психології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80453  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілютіна Катерина Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій гри "Не рассказывай мне сказки..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80454  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілютіна Катерина Леонідівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій гри "Котовасія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій психологічної гри-платформи, призначеної для навчання та 
корекційної роботи психолога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80455  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станкевич Володимир Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісенних текстів "Белый дом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Старая мелодия", "Тобі", "Подруги моей жены", "Весна", 
"Пробудження", "Любимая", "18 лет", "Светловодск", "Лето",            
"С днем рождения", "Зачем ты это делаешь", "Что произошло", 
"Осень", "Людмила", "За окном", "8 Марта", "Колисанка", "Дочь", 
"40 или 20", "Пополам", "Хачапури", "Надо было", "Вечные 
ценности", "Недотрога", "Белый дом", "Который день идут дожди", 
"Четырехпалый лист", "Непонимание", "Уходя не уходи", "Одна 
семья", "Если ты рядом" та ще 19 пісень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80456  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фатонаде Олутобі Давід  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Типовий сценарій живого шоу "DRUM QUEST"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Сценарій шоу для барабанщиків, в якому учасники ізольовано 
живуть в будинках, де їх знімають 24/7, та виступають перед журі і 
публікою, змагаючись за грошовий приз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80457  
 
Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жук Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  П'єса на дві дії "Дочекайся мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відпочиваючи в Карпатах, Іванка закохується у хлопця, але щоб бути 
разом, дівчині доводиться вступити у конфлікт з батьками, які самі 
обирають життя для доньки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80458  
 
Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубенко Андрій Володимирович, Миронов-Кописов Сергій 

Владиславович, Гуцалюк Ігор Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНТЕХЕКО" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Управління 

персоналом та розрахунок заробітної плати" на базі Microsoft Dynamics"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма надає фахівцям підприємства інструменти для 
автоматизації управління персоналом, структурою організації, 
нарахуванням заробітньої плати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80459  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, 

Жаботинська Наталія Володимирівна, Кашута В'ячеслав Євгенович, 
Трищук Надія Михайлівна, Савохіна Марина Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Перша долікарська допомога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Перша долікарська допомога : навч. посіб. для 

студентів вищ. навч. закл. / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська 
та ін. ; за ред. І. В. Кіреєва. - Харків : НФаУ : Золоті сторінки, -  2016. - 208 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80460  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярних Тетяна Григорівна, Орловецька Нінель Фатехівна, Юр'єва 
Ганна Борисівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Технологічні аспекти приготування пілюль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник сприяє розширенню, погибленню, систематизації та 
деталізації знань, одержаних студентами на лекціях, попередніх 
лабораторних заняттях та у процесі самостійної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80461  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Магда Микита Андрійович, Широкопетлєва Марія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-система для організації та ведення 
клубів та товариств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Клієнт-серверний додаток для створення та адміністрування клубів та 
товариств.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80462  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбатенко Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Підвищення ефективності корпоративного 
управління на акціонерних товариствах з державною часткою в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Горбатенко О. А. Підвищення ефективності 
корпоративного управління на акціонерних товариствах з державною 
часткою в Україні // Економічний вісник університету. Збірник 
наукових праць учених та аспірантів. - Випуск 26/2. - 2015. - С. 106-110. 

 
Анотація   

Ступінь одержаних результатів полягає у розробці науково-обґрунтованих 
рекомендацій, методів та висновків, спрямованих на підвищення 
ефективності корпоративного управління та вдосконалення корпоративного 
контролю на товариствах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80463  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюсар Світлана Тимофіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Формування самодостатніх громад - найважливіше 
завдання реформи місцевого самоврядування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Слюсар С. Т. Формування самодостатніх громад - 
найважливіше завдання реформи місцевого самоврядування // 
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. - № 260. - 2017. - С. 315-374. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80464  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Бадя 
Юлія Вікторівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток для захищеного 
передавання конфіденційних даних у смартфонах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі розроблено мобільний додаток для захищеного 
передавання конфіденційних даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80465  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менчинський Віктор Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір релігійного характеру, літературний 
письмовий твір, створений для кіно  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до кінофільму "Третий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідається про пригоди слідчого Івана Кузнецова, що пов'язані з 
розслідуванням убивства маленького хлопчика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80466  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаш Олег Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ 
СОЛЮШИНС" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Організаційно-
штатна система Національної гвардії України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплексна автоматизація процесів ведення та опрацювання 
інформації за організаційно-штатною структурою Національної  
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гвардії, впровадження стандартизованих процедур опрацювання 
різноманітних керівних, нормативних, службових та інших 
документів з урахуванням застосування необхідного захисту єдиного 
інформаційного середовища, впровадження технологій електронного 
документообігу та зменшення обсягів застосування паперових 
операцій в діяльності штабів Підрозділів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80467  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Людмила Іванівна, Авраменко Ольга Валентинівна, 

Ватульова Антоніна Леонідівна, Семенюк Олег Анатолійович, 
Михида Сергій Павлович, Ріжняк Ренат Ярославович, Пасічник 
Наталя Олексіївна, Паращук Степан Дмитрович, Лупан Ірина 
Володимирівна, Акбаш Катерина Сергіївна, Нарадовий Володимир 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методологія 

освітньої програми "Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. 
Гендерні студії: науковий аспект)" ("Концепція освітньо-професійної 
програми")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80468  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Людмила Іванівна, Авраменко Ольга Валентинівна, 

Паращук Степан Дмитрович, Нарадовий Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Змістовна 

концепція навчального посібника "Кількісні методи в поведінкових 
науках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80469  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якуба Юрій Антонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-фантастична новела "Народний гетьманат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі автор піддає аналізу державницькі системи від прадавніх 
часів до наших днів та робить прогноз майбутнього розвитку держави 
і права. У новелі також висвітлюються протиріччя, що існують у 
відомих демократіях, і описується форма можливого, на погляд 
автора, демократичного державного устрою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80470  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Береза Юрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення з включенням слова "ДНІПРО-1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою, виконане індивідуальним художнім прийомом, 
графічне емблематичне зображення з включенням складного слова 
"ДНІПРО-1", нижче якого відцентровано розташований малюнок 
темного тону геральдичного щита німецького типу, із світлого тону, із 
заклепками на оковці, виділений двома, тотожного світлого тону, 
лініями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80471  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стопчак Микола Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "АРМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

(1921-1924 РР.) ІСТОРИЧНИЙ НАРИС"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджені провідні тенденції розвитку знань з історії 
перебування Армії УНР у таборах Польщі та Румунії у 1921-1924 рр., 
визначені характерні риси історичного процесу. До історичного 
аналізу залучені основні публікації українських та зарубіжних учених.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80472  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набоков Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Дизайн упаковки на знак 
для товарів і послуг "Serpentine Your Magic Dream" ("Дизайн 
упаковки "Serpentine")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлений твір містить шість варіантів дизайну упаковки, 
призначених для маркування товарів під знаком для товарів і послуг 
"Serpentine Your Magic Dream".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80473  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рупняк Леся Теодорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "Чари Різдвяної ночі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Чари Різдвяної ночі" - це збірка для дорослих і дітей. Ця книжка - 
спроба поєднати наукові дослідження з художньою прозою, викласти 
зібраний авторкою польовий матеріал для дослідження різдвяно-
новорічної обрядовості Галичини в доступній для широкого загалу 
формі. Книга включає повість "Різдвяний сон", вертепні драми, 
записані із збереженням мови регіону, а також традиційні різдвяні 
страви. Розрахована на широке коло читачів різного віку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80474  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доцяк Ігор Іванович, Машталер Тарас Тарасович, Соломко Андрій 

Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронна адаптаційна система тестування 

"Викладач очима студента" ("ЕАСТ "Викладач очима студента")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена електронна адаптаційна система тестування, яка дозволяє 
оцінити роботу викладача зі студентами з різних сторін. Опитування 
організоване таким чином, що враховує всі сторони науково-
методичної та організаційної роботи викладача. Результат 
опитування доступний в он-лайн режимі або завантажується у вигляді 
файлу в pdf-форматі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80475  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ногас Ігор Володимирович, Цвєткова Тетяна Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для дистанційного 

керування освітленням за допомогою мобільного додатку на базі 
системи Android"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена програма дозволяє керувати освітленням в житлових, 
офісних, виробничих приміщеннях, на прибудинкових територіях та 
технічних спорудах. Даний додаток та система мають багато 
функціональних можливостей та є недорогими при експлуатації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80476  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Причепа Руслан Романович, Тесьолкін Олександр Іванович, Кобець 

Сергій Петрович, Максименко Олег Сергійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційна система для 

створення додатків до диплому випускників бакалаврів та магістрів" 
("АІС "Supplement Template")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автоматизована інформаційна система збирає, аналізує, сортує, 
зберігає особисті дані студентів та їх успішність, з отриманої 
інформації по вказаному вибору користувача формує документи 
"додаток до диплому" в електронному вигляді, які далі підуть на 
друк.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80477  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андронов Віталій Артурович, Світлична Катерина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                    

ім. М. К. Янгеля" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение "Летно-

технические характеристики крылатой ракеты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку параметрів номінальних 
траєкторій польоту крилатої ракети, оцінки потрібних робочих 
запасів палива, необхідних для забезпечення потрібної діяльності 
польоту крилатої ракети.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80478  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопчук Олександр Олександрович, Писаренко Вадим Юрійович, 

Внуков Євген Володимирович, Родькін Андрій Володимирович, 
Петренко Антон Вікторович, Стрункіна Єлізавета Андріївна, 
Ляшенко Ірина Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                    

ім. М. К. Янгеля" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работ с покупным 

ПО ANSYS. Тепловой и прочностной расчеты газогенератора 
жидкостного ракетного двигателя. Описание методики и 
последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто методологію використання програмного комплексу 
ANSYS під час проведення теплового розрахунку і розрахунку на 
міцність газогенератора рідинного ракетного двигуна РД809К з 
використанням методу кінцево-елементного моделювання. Описано 
порядок налаштування програмного забезпечення, підготовки 
вихідних даних, проведення розрахунків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80479  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усіченко Володимир Іванович, Заврайський Денис Володимирович, 
Довгун Ольга Василівна, Крюков Олександр Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                    
ім. М.К. Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение расчета увода 
третьей ступени трехступенчатой РКН наземного базирования 
последним включением маршевой двигательной установкой третьей 
ступени"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує розрахунок траєкторії і часу існування третього 
ступеня триступеневої ракети-носія при виконанні маневру 
відведення даного ступеня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80480  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андронов Віталій Артурович, Литовченко Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение для исследования 
возмущенного движения жидкостной РКН"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для оцінки керованості рідинної ракети 
космічного призначення у польоті, розрахунку параметрів збурених 
траєкторій рідинної ракети космічного призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80481  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андронов Віталій Артурович, Литовченко Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                    

ім. М. К. Янгеля" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение "Управляемость 

и устойчивость оперативно-тактической ракеты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для оцінки керованості оперативно-тактичної 
ракети у польоті, розрахунку параметрів збурених траєкторій 
оперативно-тактичної ракети.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80482  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андронов Віталій Артурович, Литовченко Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                    

ім. М. К. Янгеля" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение для исследования 

возмущенного движения твердотопливной РКН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для оцінки керованості твердопаливної ракети 
космічного призначення у польоті, розрахунку параметрів збурених 
траєкторій твердопаливної ракети космічного призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80483  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопчук Олександр Олександрович, Писаренко Вадим Юрійович, 

Внуков Євген Володимирович, Родькін Андрій Володимирович, 
Петренко Антон Вікторович, Ляшенко Ірина Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                    

ім. М. К. Янгеля" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работ с покупным 

ПО ANSYS, CFX. Расчеты газодинамический, теплопередачи и на 
прочность диска турбины турбонасосного агрегата жидкостного 
ракетного двигателя. Описание методики и последовательности 
расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто методологію використання програмного комплексу 
ANSYS під час проведення газодинамічного, теплового і розрахунку 
на міцність диска турбіни турбонасосного агрегату рідинного 
ракетного двигуна РД809К з використанням методу кінцево-
елементного моделювання. Описано порядок налаштування 
програмного забезпечення, підготовки вихідних даних, проведення 
розрахунків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80484  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усіченко Володимир Іванович, Заврайський Денис Володимирович, 

Довгун Ольга Василівна, Крюков Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                    

ім. М. К. Янгеля" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение расчета 

орбитальных параметров КА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує розрахунок елементів геоцентричних орбіт по 
положенню та швидкості космічного апарата. Розрахунок може 
проводитись для трьох типів орбіт: еліптичних, гіперболічних, 
параболічних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80485  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андронов Віталій Артурович, Литовченко Дмитро Олександрович, 
Світлична Катерина Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                   
ім. М. К. Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение "Управляемость 
и устойчивость крылатой ракеты"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку параметрів збурення траєкторії 
польоту крилатої ракети, аналізу керованості і стійкості крилатої 
ракети як для номінального режиму польоту, так і для найгіршого 
сполучення збурювальних факторів, оцінки можливості виконання 
маневрів крилатої ракети, що відповідають схемі польоту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80486  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андронов Віталій Артурович, Світлична Катерина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение "Точность 
крылатой ракеты"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для оцінки середньоквадратичного відхилення 
визначення дальності та бокової координати, зумовленого 
інструментальною похибкою безплатформеної інерціальної 
навігаційної системи, похибкою навігаційного визначення апаратури 
споживачів супутникової навігаційної системи та методичною 
похибкою наведення, визначення сумарної оцінки точності ураження 
цілей крилатої ракети.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80487  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумський Микола Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Токата-гротеск"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80488  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумський Микола Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Екзотичний танок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80489  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумський Микола Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Фугета"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80490  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумський Микола Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Прелюдія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80491  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумський Микола Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Токата в класичному стилі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80492  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лихогуб Віталій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Логотип "COOL BABY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення оригінальним шрифтом словосполучення "COOL BABY" 
(переклад "Крутий малюк") з двома взаємопов'язаними елементами, 
що стилізовано відображають деталі ювелірних виробів, наприклад 
дві підвіски.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80493  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Стасюк Олексій Анатолійович, Довженко 
Андрій Віталійович, Макарова Олександра Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб біометрії контрольно-діагноcтичних моделей 
ортодонтичних пацієнтів за методом Тонна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Згідно з протоколами надання ортодонтичної допомоги, біометрія 
контрольно-діагностичних моделей (КДМ) є обов'язковим методом 
діагностики для складання раціонального плану ортодонтичного 
лікування. Розрахунок та аналіз КДМ є трудомістким процесом та 
займає досить багато часу. Тому в основу запропонованого наукового 
твору поставлено завдання оптимізації та зменшення часовитрат на 
біометрію КДМ шляхом автоматичного підрахунку числових даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80494  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Стасюк Олексій Анатолійович, Довженко 
Андрій Віталійович, Макарова Олександра Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб визначення ступеня звуження апікального 
базису верхньої щелепи за методом Снагіної"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Згідно з протоколами надання ортодонтичної допомоги, біометрія 
контрольно-діагностичних моделей (КДМ) є обов'язковим методом 
діагностики для складання раціонального плану ортодонтичного 
лікування. Розрахунок та аналіз КДМ є трудомістким процесом та 
займає досить багато часу. Тому в основу запропонованого наукового 
твору поставлено завдання оптимізації та зменшення часовитрат на 
біометрію КДМ шляхом автоматичного підрахунку числових даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80495  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Стасюк Олексій Анатолійович, Довженко 
Андрій Віталійович, Макарова Олександра Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб визначення ступеня звуження апікального 
базису нижньої щелепи за методом Снагіної"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Згідно з протоколами надання ортодонтичної допомоги, біометрія 
контрольно-діагностичних моделей (КДМ) є обов'язковим методом 
діагностики для складання раціонального плану ортодонтичного 
лікування. Розрахунок та аналіз КДМ є трудомістким процесом та 
займає досить багато часу. Тому в основу запропонованого наукового 
твору поставлено завдання оптимізації та зменшення часовитрат на 
біометрію КДМ шляхом автоматичного підрахунку числових даних. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80496  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Стасюк Олексій Анатолійович, Довженко 
Андрій Віталійович, Макарова Олександра Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб визначення ступеня вкорочення апікального 
базису верхньої щелепи за методом Снагіної"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Згідно з протоколами надання ортодонтичної допомоги, біометрія 
контрольно-діагностичних моделей (КДМ) є обов'язковим методом 
діагностики для складання раціонального плану ортодонтичного 
лікування. Розрахунок та аналіз КДМ є трудомістким процесом та 
займає досить багато часу. Тому в основу запропонованого наукового 
твору поставлено завдання оптимізації та зменшення часовитрат на 
біометрію КДМ шляхом автоматичного підрахунку числових даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80497  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Стасюк Олексій Анатолійович, Довженко 
Андрій Віталійович, Макарова Олександра Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб визначення ступеня вкорочення апікального 
базису нижньої щелепи за методом Снагіної"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Згідно з протоколами надання ортодонтичної допомоги, біометрія 
контрольно-діагностичних моделей (КДМ) є обов'язковим методом 
діагностики для складання раціонального плану ортодонтичного 
лікування. Розрахунок та аналіз КДМ є трудомістким процесом та 
займає досить багато часу. Тому в основу запропонованого наукового 
твору поставлено завдання оптимізації та зменшення часовитрат на 
біометрію КДМ шляхом автоматичного підрахунку числових даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80498  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Стасюк Олексій Анатолійович, Довженко 
Андрій Віталійович, Макарова Олександра Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб визначення норми ширини молярної ділянки 
за методом Понта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Згідно з протоколами надання ортодонтичної допомоги, біометрія 
контрольно-діагностичних моделей (КДМ) є обов'язковим методом 
діагностики для складання раціонального плану ортодонтичного 
лікування. Розрахунок та аналіз КДМ є трудомістким процесом та 
займає досить багато часу. Тому в основу запропонованого наукового 
твору поставлено завдання оптимізації та зменшення часовитрат на 
біометрію КДМ шляхом автоматичного підрахунку числових даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80499  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Стасюк Олексій Анатолійович, Довженко 
Андрій Віталійович, Макарова Олександра Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб визначення норми ширини премолярної 
ділянки за методом Понта"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Згідно з протоколами надання ортодонтичної допомоги, біометрія 
контрольно-діагностичних моделей (КДМ) є обов'язковим методом 
діагностики для складання раціонального плану ортодонтичного 
лікування. Розрахунок та аналіз КДМ є трудомістким процесом та 
займає досить багато часу. Тому в основу запропонованого наукового 
твору поставлено завдання оптимізації та зменшення часовитрат на 
біометрію КДМ шляхом автоматичного підрахунку числових даних. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80500  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлічкова Марина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЙДЮТІФРІ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MYDUTYFREE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80501  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перчук Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Foreign experience of the implementation of systemic 
changes in the budget policy"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Перчук О. В. Foreign experience of the implementation 
of systemic changes in the budget policy // Економічний вісник 
університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. -  2017. - 
Випуск 35/1. - С. 261-267. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80502  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисецький Анатолій Степанович, Тірбах Леся Віталіївна, Чабан 
Галина Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Analytical modeling of agricultural enterprises: 
external experience"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Лисецький А. С., Тірбах Л. В., Чабан Г. В.  Analytical 
modeling of agricultural enterprises : external experience // Економічний 
вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. -  
2017. - Випуск 35/1. -  С. 104-109. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80503  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леваєва Людмила Юріївна, Кучеренко Світлана Юріївна, Кучеренко 

Микола Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Аналіз діяльності фінансових та лізингових 

компаній в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Леваєва Л. Ю., Кучеренко С. Ю., Кучеренко М. А. 

Аналіз діяльності фінансових та лізингових компаній в Україні // 
Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та 
аспірантів. - 2016. - Випуск 30/1. - С. 178-189. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80504  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисецький Анатолій Степанович, Тірбах Леся Віталіївна, Чабан 

Галина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Analytical modeling of agricultural enterprises: 

external experience"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Лисецький А. С., Тірбах Л. В., Чабан Г. В.  Analytical 
modeling of agricultural enterprises: external experience // Економічний 
вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. - 
2017. - Випуск 35/1. - С. 104-109. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80505  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисецький Анатолій Степанович, Чабан Галина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Організація внутрішнього аудиту доходів від 
основної діяльності підприємств торгівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Лисецький А. С., Чабан Г. В.  Організація 
внутрішнього аудиту доходів від основної діяльності підприємств 
торгівлі // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць 
учених та аспірантів. - 2018. - Випуск 36/1. - С. 128-138. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80506  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Тенденції розвитку меблевої промисловості 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Паламарчук О. М. Тенденції розвитку меблевої 
промисловості України // Економічний вісник університету. Збірник 
наукових праць учених та аспірантів.  - 2014. - Випуск 22/3. - С. 83-88. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80507  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Оксана Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Організаційно-економічний механізм управління 
конкурентоспроможністю підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Паламарчук О. М. Організаційно-економічний 
механізм управління конкурентоспроможністю підприємства // 
Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та 
аспірантів. - 2017. - Випуск 23/1. - С. 59-66. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80508  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадьора Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Дидактичні та виховні аспекти організації самостійної 

позааудиторної роботи студентів у виші"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бадьора С. М. Дидактичні та виховні аспекти 

організації самостійної позааудиторної роботи студентів у виші // 
International scientific-practical conference "Personality, family and 
society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology". - 2017. - 
June 16-17. - C. 12-15.  

 
Анотація   

Наголошено на важливості самоосвітньої діяльності майбутнього 
фахівця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80509  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадьора Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Задачний підхід при вивченні педагогіки в університеті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бадьора С. М. Задачний підхід при вивченні 
педагогіки в університеті // Науковий часопис НПУ імені                           
М. П. Драгоманова. - 2015. - № 26. - С. 227-232. 
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Анотація   
У статті з'ясовано особливості застосування заданого підходу під час 
вивчення педагогіки в університеті. Акцентовано увагу на тому, що 
традиційним на сьогодні, незважаючи на значну кількість наукових 
досліджень, що переконують у його слабкій результативності, є 
"знаннєвий" підхід.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80510  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малюх Оксана Анатоліївна, Полягушко Любов Григорівна, 

Сліпченко Володимир Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система оцінювання ефективності кисневої 

терапії при лікуванні діабетичних ран"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80511  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сліпченко Володимир Георгійович, Полягушко Любов Григорівна, 

Круш Ольга Євгеніївна, Шмаков Євгеній Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль лікаря в комплексі еколого-

економічного моніторингу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80512  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісенбарт Дмитро В'ячеславович, Житкевич Назар Сергійович, 

Прасолов Максим Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Синопсис анімаційного серіалу "Smart Babies"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір було створено з метою використання та створення анімаційних 
аудіовізуальних творів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80513  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сліпченко Володимир Георгійович, Полягушко Любов Григорівна, 

Круш Ольга Євгеніївна, Криштапович Іван Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль економіста в комплексі еколого-

економічного моніторингу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80514  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сліпченко Володимир Георгійович, Полягушко Любов Григорівна, 

Круш Ольга Євгеніївна, Полюхович Вадим Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль юриста в комплексі еколого-

економічного моніторингу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80515  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сліпченко Володимир Георгійович, Полягушко Любов Григорівна, 
Круш Ольга Євгеніївна, Забайкін Нікіта Вячеславович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль обліку заходів у комплексі еколого-
економічного моніторингу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80516  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудко Денис Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "MANIFEST"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80517  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Похилько Валерій Іванович, Ковальова Олена Михайлівна, Россоха 
Зоя Іванівна, Чернявська Юлія Ігорівна, Соловйова Галина 
Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методи визначення діагностичних критеріїв та 
генетичних предикторів артеріальної гіпотензії у передчасно 
народжених дітей з ранніми бактеріальними інфекціями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запровадження генетичного дослідження у передчасно народжених 
дітей дозволить визначити групу ризику щодо розвитку порушень 
системної та органної гемодинаміки та індивідуалізовано підходити до 
її корекції.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80518  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Милославський Дмитро Кирилович, Снігурська Ірина 
Олександрівна, Божко Вадим В'ячеславович, Щенявська Олена 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм індивідуальної превентивної стратегії 
оцінки та модифікації серцево-судинних факторів ризику у хворих на 
гіпертонічну хворобу з ожирінням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використання алгоритму у медичній практиці надасть можливість 
фахівцям різних профілів розробляти індивідуальні програми 
профілактичних заходів щодо ризику розвитку метаболічних 
порушень та створювати персоналізовані дієтичні рекомендації, 
спираючись на середовищні та генетичні особливості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80519  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солоха Дмитро Володимирович, Бєлякова Оксана Володимирівна, 
Іванова Вікторія Віталіївна, Полякова Ганна Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Концептуальні основи формування механізму 
економічного інноваційного розвитку національного господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Концептуальні основи формування механізму 
економічного інноваційного розвитку національного господарства : 
монографія / О. В. Бєлякова, В. В. Іванова, Г. С. Полякова ;                     
за науковою редакцією д-ра екон. наук, професора Солохи Д. В. - Київ, 
КНУКіМ, 2017. - 210 с. 

 
Анотація   

Наукове дослідження присвячене актуальним оцінкам стану ринку та 
вирішенню проблем виробництва екологічно чистої продукції як 
одного із напрямків формування економічного механізму 
інноваційного розвитку національного господарства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80520  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальов Микола Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Карта релігійних ідентичностей народів 
Північного Приазов'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80521  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Пилигримы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія, яка почалася в далекому 17 столітті в одному з міст України - 
Вінниці. Це історія долі і кохання двох людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80522  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Валентина Миколаївна, Мостова Анастасія Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір освітнього характеру "Маркетинговий 
аудит: збірник завдань для практичних занять і самостійної роботи 
(практикум)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Збірник на основі робочої програми навчальної дисципліни 
"Маркетинговий аудит" згідно з освітньою програмою спеціальності 
"Маркетинг" бакалаврського рівня вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80523  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябокінь Микола Іванович, Кривопуск Роман Васильович, Царук 
Олександра Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма обліку енергоресурсів "Mnemosyne"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для прийому даних через Інтернет по 
протоколу ТСР ІР від електронних пристроїв дистанційної передачі 
показань лічильників: газу, гарячої та холодної води, тепла, 
електроенергії та інших пристроїв обліку енергоресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80524  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменюк Микола Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип корпоративного стилю Юрія-Фарм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80525  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднарук Олег Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс освітні технології 
"Піфагор"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80526  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варіна Ганна Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Компетентністно-орієнтовані завдання з 
дисципліни "Експериментальна психологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Узагальнення теоретичного, практичного та пошукового вирішення 
завдань з експериментальної психології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80527  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Світлана Віталіївна, Фалько Наталя Миколаївна, 
Царькова Ольга Вікторівна, Каткова Тетяна Анатоліївна, Варіна 
Ганна Борисівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Інформаційний пакет сертифікатної освітньої 
програми "Сучасні практико-орієнтовані технології в психології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вивчення основ психології, оволодіння сучасними інноваційними 
формами, методами, засобами та технологіями застосування 
елементів психології.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80528  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симагін Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Layout Management Studio 1.0" ("LMS 1.0")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма, яка за функціональним призначенням присвячена 
плануванню та аналізу торгових площ на базі баз даних, де одним із 
інструментів отримання інформації користувачем є графічний 
інтерфейс.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80529  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мегель Олена Юріївна, Гурський Петро Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Моделі процесу моніторингу показників процесів як 
складові системи менеджменту закладу вищої освіти" ("Моделі 
процесу моніторингу показників процесів СМЯ ЗВО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано моделі процесу моніторингу показників процесів СМЯ 
ЗВО з алгоритмами процедур і використанням ризик-орієнтованого 
мислення, в яких реалізовано комплексний підхід використання 
логіки RADAR.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80530  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мегель Олена Юріївна, Гурський Петро Васильович, Лисиченко 
Микола Леонідович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Моделі процесу стратегічного управління як 
складові системи менеджменту закладу вищої освіти" ("Моделі 
процесу стратегічного управління СМЯ ЗВО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано перелік, структуру підпроцесів процесу стратегічного 
управління ЗВО, їх моделі з алгоритмами процедур з використанням 
ризик-орієнтованого мислення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80531  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мегель Олена Юріївна, Гурський Петро Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Моделі процесу надання освітніх послуг як складові 

системи менеджменту якості закладу вищої освіти" ("Моделі процесу 
надання освітніх послуг системи менеджменту якості ЗВО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано перелік, структуру підпроцесів процесів надання 
освітніх послуг, їх моделі з алгоритмами процедур з використанням 
ризик-орієнтованого мислення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80532  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голощапова Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка малюнків з описом "Метафорические ассоциативные карты 

"INTERMEZZO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практичний інструмент психолога, який використовується при 
діагностиці, корекції та розвитку особистості клієнта.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80533  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожухар Андрій Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Предложения по проектированию индивидуального 

усадебного автономного, самодостаточного дома"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить пропозиції по проектуванню автономного самодостатнього 
дому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80534  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Валерій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Веселая Вермишель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80535  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремович Наталія Миколаївна, Іванова Наталя Матвіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програма "Постанова англійської 

вимови за допомогою вокалу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80536  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квітко Владислав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу 

"kukka-funny"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою, виконане індивідуальним художнім прийомом, 
графічне емблематичне зображення, з включенням двох слів через 
дефіс латиницею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80537  
 
Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квітко Владислав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий літературний твір "Опис та Правила рольової та 

інтелектуально-розважальної гри "Махновщина" ("Опис та Правила 
Гри "Махновщина")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено детальний опис гри із детальним описом основних правил 
даної гри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80538  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квітко Владислав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий літературний твір "Правила створення, організації та 

проведення "Outside Quest" (Квести на відкритій місцевості - у містах,  
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                                                            цікавих локаціях, наприклад паркові та заповідні зони)" ("Правила 
створення, організації та проведення "Outside Quest")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено основні та основоположні моменти та умови створення та 
проведення даного виду активного відпочинку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80539  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фінансовий аналіз як база прийняття управлінських 
рішень щодо підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мельник М. М. Фінансовий аналіз як база 
прийняття управлінських рішень щодо підприємства // Формування 
ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 1(128). - С. 87-90. 

 
Анотація   

Статтю присвячено проблематиці фінансового аналізу у контексті 
створення бази для вироблення управлінських рішень щодо 
підприємства. При цьому розглянуто роль фінансового аналізу з 
точки зору інформаційного забезпечення інтересів адміністрації 
підприємства, його власників, засновників, акціонерів, кредиторів, 
ділових партнерів та державних органів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80540  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Віктор Тарасович, Горюнова Любов Іванівна, Цимбалюк 
Анатолій Володимирович, Цимбалюк Світлана Ярославівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Основи організації та методики викладання у вищій 
школі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник призначений для викладачів-
початківців, магістрів, аспірантів, слухачів курсів підвищення  
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кваліфікації кадрів та в цілому для професорсько-викладацького 
складу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80541  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбалюк Світлана Ярославівна, Авраменко Наталія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Практикум з екології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику на базі чинного законодавства та сучасної 
вітчизняної та зарубіжної практики викладено основні питання теорії 
і практики економіки природокористування та охорони 
навколишнього природного середовища. Видання розраховане на 
викладачів та студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80542  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамонова Ганна Валеріївна, Салямон-Міхєєва Катерина Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ефективність видаткової частини бюджету України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування Г. В. Мамонова, К. Д. Салямон-Міхєєва. 
Ефективність видаткової частини бюджету України // Актуальні 
проблеми економіки. - 2011. - 2(116). - С. 147-153. 

 
Анотація   

У статті вивчено та проаналізовано поняття "ефективність 
бюджетних видатків". Розглянуто виконання видаткової частини 
Державного бюджету України протягом 2004-2009 рр. Запропоновано 
порівняльний коефіцієнт ефективності витрачання бюджетних 
коштів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80543  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Віктор Миколайович, Канцур Інна Григорівна, Мельник 
Микола Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фіскальний механізм забезпечення соціального 
розвитку України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії розкрито сутність фіскального механізму, принципи 
його дії, особливості формування та функціонування фіскального 
механізму в Україні та зарубіжних країнах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80544  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецов Олег Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Правила игры "Творец истории"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80545  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співак Максим Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Наповнення веб-сайту "www.oрt-k.net"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80546  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Стасюк Олексій Анатолійович, Довженко 
Андрій Віталійович, Макарова Олександра Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб біометрії контрольно-діагностичних моделей 
ортодонтичних пацієнтів за методом Коркхауза"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Згідно з протоколами надання ортодонтичної допомоги, біометрія 
контрольно-діагностичних моделей (КДМ) є обов'язковим методом 
діагностики для складання раціонального плану ортодонтичного 
лікування. Розрахунок та аналіз КДМ є трудомістким процесом та 
займає досить багато часу. Тому в основу запропонованого наукового 
твору поставлено завдання оптимізації та зменшення часовитрат на 
біометрію КДМ шляхом автоматичного підрахунку числових даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80547  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Береза Віктор Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-популярного характеру "Альфабол"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створено у формі правил гри. Назва "Альфабол" складається із 
транслітерації акроніму "alfa" та транслітерації англійського слова 
"ball". Акронім "alfa" походить від перших літер англійських слів: 
athletic (атлетичний), lighting (блискавичний), fair (справедливий), 
authentic (справжній).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80548  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Жаботинська Наталія Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Effect of 
antihypertensive pharmacotherapy on the state of left ventricular diastolic 
function in patients with symptomatic renal hypertension"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті показано поліпшення діастолічної функції лівого шлуночка 
за відсутності негативного впливу на систолічну функцію в результаті 
комбінованої фармакотерапії інгібіторами АПФ та блокаторами 
кальцієвих каналів у пацієнтів з симптоматичною артеріальною 
гіпертензією ниркового ґенезу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80549  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Імас Євгеній Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Сталий розвиток в 
глобальному середовищі: екологія і спорт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто паритетність відносин у тріаді "людина-економіка-
природа". Зазначені вектори руху, пріоритети та індикатори 
відповідних соціально-економічних, організаційних, політико-
правових умов становлення та розвитку України з метою 
впровадження європейських стандартів життя. Показано, що для 
реалізації концепції сталого розвитку у сфері ФКіС необхідне 
нормативно-правове забезпечення та розробка відповідних 
законодавчих документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80550  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Систематизація тестів для 
контролю фізичної підготовленості спортсменів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено особливості використання тестів у процесі контролю 
фізичної підготовленості спортсменів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80551  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Жаботинська Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Артеріальна 

гіпертензія - сучасні підходи до лікування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті в науково-популярній формі наведено інформацію про 
артеріальну гіпертензію: її визначення, як її діагностувати, як 
правильно вимірювати артеріальний тиск, яких основних принципів 
лікування підвищеного артеріального тиску необхідно 
дотримуватися.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80552  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Жаботинська Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Features of teaching 

a discipline "First pre-medical aid" for students university of pharmacy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті наведено модель викладання дисципліни, яка дозволяє 
сформувати у студента не тільки теоретичні знання, а  й практичні 
навички та вміння надавати допомогу в екстремальних ситуаціях, що 
відповідає професійним та загально організаційним компетенціям 
майбутнього провізора.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80553  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Жаботинська Наталія Володимирівна, 

Казарінова Маргарита Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Efficiency 

methods of physical rehabilitation of osteochondrosis of the lumbar spine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті наведено механізми фізичної реабілітації, що лежать в основі 
аналгетичного ефекту фізіотерапії в хребті при остеохондрозі, що 
свідчать про високу ефективність методів фізіотерапії для фізичної 
реабілітації хворих з остеохондрозом поперекового відділу хребта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80554  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Жаботинська Наталія Володимирівна, 

Рябова Оксана Олександрівна, Кашута В'ячеслав Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Current trends in 

the treatment of chronic heart failure"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті наведено сучасні тенденції в лікуванні хронічної серцевої 
недостатності комбінацією інгібіторів рецепторів ангіотензину ІІ 1-го 
типу та інгібітору неприлізану - сакубітрилу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80555  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, 
Жаботинська Наталія Володимирівна, Кашута В'ячеслав Євгенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Ознайомча 
медична практика : методичні рекомендації для здобувачів вищої 
освіти спеціальностей "Фармація", "Клінічна фармація", "Технологія 
парфумерно-косметичних засобів" заочної форми навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіреєв І. В. Ознайомча медична практика : метод. 
рек. для здобув. вищ. освіти спец."Фармація", "Клінічна фармація", 
"Технологія парфумерно-косметичних засобів" заоч. форми навч. /         
І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська, В. Є. Кашута. - Х. : 
НФаУ, 2017. - 80 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях із навчальної ознайомчої медичної 
практики для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 
висвітлені мета, завдання, програма ознайомчої медичної практики, 
обов'язки здобувачів вищої освіти, перелік практичних навичок, 
звітна документація тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80556  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пілігач Олена Георгіївна, Магас Ганна Іванівна, Гостюк Лучіка 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Румунська мова. Буквар" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти з навчанням румунською мовою (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Освітня функція Букварика спрямована на розвиток мислення, 
мовлення, уяви, на формування у молодших школярів умінь 
сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію 
та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, 
спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній 
формах заради досягнення певних життєвих цілей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80557  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баторі Марія Петрівна, Дзяпко Жужанна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Угорська мова. Буквар" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти з навчанням угорською мовою (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підручника спрямований на формування і розвиток предметної 
та ключової компетентностей. Підручник містить навчальні 
завдання, спрямовані на пояснення фактів, явищ, виявлення 
причинно-наслідкових зв'язків, розв'язання проблем практичного 
характеру тощо. З метою закріплення вивченого матеріалу подаються 
тренувальні вправи. Вони цікаві, між ними тексти з усної народної 
творчості, ігри, головоломки, скоромовки, які сприяють активізації 
учнів, розвивають інтерес до навчання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80558  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедь Регіна Клеменсівна, Слободяна Ірина Адольфівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Польська мова. Буквар" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти з навчанням польською мовою (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота за "Букварем" дає змогу вчителеві формувати у 
першокласників навички читання і закладає основи грамотного 
письма. Вдало підібраний матеріал, який спрямовано на формування 
в дітей активного словникового запасу, розвитку зв'язного мовлення, 
удосконалення навичок читання та звукового аналізу. За змістом 
тексти в "Букварі" різнаманітні, цікаві, пізнавальні, мають виховне 
значення, спонукають дітей до мислення, вчать узагальнювати, 
аналізувати, заохочують до читання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80559  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семененко Олена Газисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Методологічні аспекти оптимізації в ланцюгах 
постачання молока та молочної продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Семененко О. Г. Методологічні аспекти оптимізації 
в ланцюгах постачання молока та молочної продукції // Економічний 
вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. - 
2014. - Випуск 22/3. - С. 107-112. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80560  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семененко Олена Газисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Оцінка інноваційної діяльності промисловості 

України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Семененко О. Г. Оцінка інноваційної діяльності 

промисловості України // Економічний вісник університету. Збірник 
наукових праць учених та аспірантів. - 2017. - Випуск 35/1. - С. 81-84. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80561  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коркач Світлана Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Джерелознавчі та історіографічні аспекти 

переяславської шевченкіани"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Коркач С. О. Джерелознавчі та історіографічні 

аспекти переяславської шевченкіани // Молодий вчений.  - 2018. - № 2 
(54) лютий. - С. 319-323. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80562  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коркач Світлана Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Переяславська шевченкіана: аспекти наукової 
розробки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Коркач С. О. Переяславська шевченкіана : аспекти 
наукової розробки // Вчені записки Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського. - 2018. -  №1. - Том 29 (68). -             
С. 77-83. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80563  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коркач Інна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Моніторинг державних фінансів в умовах 
проведення реформ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Коркач С. О. Моніторинг державних фінансів в 
умовах проведення реформ // Щомісячний інформаційно-аналітичний 
журнал. Економіка Фінанси Право. -2016. -  № 6/1. - С. 7-11. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80564  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коркач Інна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Інформаційно-аналітичне забезпечення управління 
державними фінансами в Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Коркач С. О. Інформаційно-аналітичне 
забезпечення управління державними фінансами в Україні // Бізнес 
Інформ. - 2016. -  № 3. - С. 204-208. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80565  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маліновська Ольга Ярославівна, Коркач Інна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Аспекти теорико-методологічних досліджень 
основних інструментів державного регулювання інфляційних 
процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Малиновська О. Я., Коркач І. В. Аспекти теорико-
методологічних досліджень основних інструментів державного 
регулювання інфляційних процесів // Економічний вісник 
університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. - 2017. - 
Випуск 32/1. - С. 149-156. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80566  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коркач Інна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Розвиток державних фінансів України та 
зарубіжних країн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Коркач І. В. Розвиток державних фінансів України 
та зарубіжних країн //  Молодий вчений. - 2016. - № 6 (33) червень. -         
С. 54-56. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80567  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коркач Світлана Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Аспекти етнографічних досліджень в творчій 
спадщині Тараса Шевченка Переяславського періоду"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Коркач С. О. Аспекти етнографічних досліджень в 
творчій спадщині Тараса Шевченка Переяславського періоду // 
Молодий вчений. - 2017. -  № 10 (50) жовтень. - С. 108-114. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80568  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурдонос Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Стан фінансового забезпечення розвитку наукової 

діяльності в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Бурдонос Л. І. Стан фінансового забезпечення 

розвитку наукової діяльності в Україні // Молодий вчений. - 2017. -       
№ 10 (50) жовтень. - С. 811-814. 

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80569  
 
Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурдонос Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Загальні аспекти диверсифікації джерел 

фінансування вищої освіти в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Бурдонос Л. І. Загальні аспекти диверсифікації 
джерел фінансування вищої освіти в Україні // Молодий вчений. - 
2017. -  № 10 (50) жовтень. - С. 807-810. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80570  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурдонос Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Сучасні організаційні форми інноваційної 
діяльності у вищій освіті та науці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Бурдонос Л. І. Сучасні організаційні форми 
інноваційної діяльності у вищій освіті та науці // Молодий вчений. - 
2015. -  № 1 (16). - С. 59-65. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80571  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурдонос Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Входження вищої школи України до міжнародної 
системи освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Бурдонос Л. І. Входження вищої школи України до 
міжнародної системи освіти // Актуальні Проблеми Економіки. - 2015. 
-  № 12 (174). - С. 96-102. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80572  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заічко Наталія Валентинівна, Мельник Андрій Володимирович, 
Шунков Василь Сергійович, Худоярова Ольга Степанівна, Хрущак 
Юлія Анатоліївна, Черв'як Марія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідник "ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В довіднику представлені 9 тем з теоретичним і практичним 
відображенням матеріалу, в якому наводяться поняття про хімічні і 
фізичні властивості, методи добування і використання, загальні 
відомості про речовини і елементи, про будову речовини, хімічні 
зв'язки та механізм хімічного перебігу реакції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80573  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Дмитро Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз з описом "ВЕЛИКИЙ МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
УКРАЇНИ "СВІТЛО ЗЕМЛІ" ("ВМК "СВІТЛО ЗЕМЛІ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз  об'єкта архітектурної візуалізації і констатації естетичних 
поглядів й культурно-історичних уявлень двох антагоністичних 
феноменів: агресія "руского міра" (Кремля) й цивілізаційна місія 
людства - освоєння космосу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80574  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пригунов Гліб Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Емблема Фонду перетворення суспільства УНІВЕРСУМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80575  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жижченко Олександр Олександрович, Кравчук Світлана Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Час не для нас!!!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80576  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мигайлюк Микола Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс обліку ресурсів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80577  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Михайло Олексійович, Візнюк Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний збірник "Душевні вальси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки включені два вальси: "Вальс щастя", "Вальс кохання".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80578  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренек Простой (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Все по силам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80579  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренек Простой (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Герои"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80580  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ягодинець Артем Володимирович (Паренек Простой)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Е-бук"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80581  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ягодинець Артем Володимирович (Паренек Простой)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Другая жизнь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80582  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ягодинець Артем Володимирович (Паренек Простой)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Если бы да кабы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80583  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренек Простой (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "На позитиве"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80584  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренек Простой (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Закрываются глаза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80585  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житник Марина Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "Из дивных красок соткан этот мир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірку поезій було створено автором з метою забезпечення культурних 
потреб суспільства та для публікації в повному обсязі або частково. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80586  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житник Марина Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "Веселкові рими"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірку поезій було створено автором з метою забезпечення культурних 
потреб суспільства та для публікації в повному обсязі або частково.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80587  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житник Марина Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка адаптацій казок "П'єса за мотивами казок різних авторів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірку було створено з метою використання протягом створення 
вистав у закладах дошкільної та початкової шкільної освіти із 
залученням дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80588  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житник Марина Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка поезій "Кохання з бузковим присмаком"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірку поезій було створено автором з метою забезпечення культурних 
потреб суспільства та для публікації в повному обсязі або частково.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80589  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житник Марина Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів для дитячих ігор "Дивограй дитинства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка створена з метою використання протягом ігор із дітьми 
дошкільного та молодшого шкільного віку та для публікації в 
повному обсязі або частково.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80590  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максишко Наталія Костянтинівна, Біленко Вікторія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз та прогнозування: сучасні концепції в 
дослідженні динаміки ціни на ринку нерухомості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір писвячений дослідженню динаміки ціни на ринку нерухомого 
майна, а саме: передпрогнозному аналізу і прогнозуванню з 
урахуванням гіпотези когерентного ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80591  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція жіночої спідньої 
білизни "HYPNOSIS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана збірка творів складається з двадцяти моделей жіночої спідньої 
білизни, які разом складають заявлений складений твір.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80592  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва жіноча спідня білизна "Модель "Aura" 
("Аура")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір виконано у червоному кольорі та оздоблено за допомогою 
стилізованих візерунків, які також є невід'ємною особливістю 
заявленого твору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80593  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецов Олег Ігорович (Олег Вандер)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний історичний роман "Даль-звезда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман складається з двох книг, у тому числі дев'яти частин, які 
сформовані по географічній ознаці. Подія відбувається в 1570-1571 
роках. В цілому - це роман-одісея, роман про кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80594  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Жіноча спідня білизна модель "Black 
Aura" ("Блек Аура")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір ужиткового мистецтва у вигляді моделі жіночої спідньої білизни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80595  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загрійчук Микита Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Dominant"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інтерактивна платформа для інвесторів на фондовому та 
криптовалютному ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80596  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебаніна Олена В'ячеславівна, Клочан В'ячеслав Васильович, 

Рябенко Галина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Податковий атлас: особливості податкових систем 

країн світу: факультативний курс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі розглянуто роль та місце податків у розвитку різних країн 
світу, їх зв'язок з видатними подіями у цих країнах та значення, яке 
мають податки в історії розвитку культури людства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80597  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябушенко Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Крылатая летопись Мика Стоуна. История первая. Стажер 

на крючке у судьбы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80598  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

249 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратьєва Лілія Юріївна, Бондаренко Олександр Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма визначення оптимальних проектних 
характеристик патрульних кораблів з малою площею ватерлінії" 
("PatrolSWATH")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма застосовується в проектно-конструкторських бюро, а також 
в навчальному процесі університетів, що мають кораблебудівний 
профіль для визначення основних головних розмірів та проектних 
характеристик патрульних суден з малою площею ватерлінії, 
порівняльного аналізу ефективності розробленого проекту та 
побудованого судна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80599  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербицька Поліна Василівна, Волошенюк Оксана Валеріївна, 

Горленко Ганна Олексіївна, Кендзьор Петро Іванович, Козорог 
Олександра Геннадіївна, Маркусь Наталія Іванівна, Махун Людмила 
Петрівна, Педан-Слєпухіна Ольга Леонідівна, Ратушняк Святослав 
Петрович, Ситник Елла Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)" 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80600  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ведерніков Михайло Данилович, Гарват Ольга Анатоліївна, 

Чернушкіна Оксана Олександрівна, Кравець Ірина Михайлівна, 
Баксалова Ольга Михайлівна, Хитра Олена Володимирівна, 
Атаманюк Еліна Анатоліївна, Атаманюк Руслан Федорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Мотивування 

персоналу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику наводяться базові положення і теоретико-методологічні 
основи мотивування персоналу в сучасних умовах господарювання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80601  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мєшкова-Кравченко Наталія Віталіївна, Латкіна Світлана 
Антонівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Методичні рекомендації до виконання 
курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80602  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латкіна Світлана Антонівна, Мєшкова-Кравченко Наталія 
Віталіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналітика портової діяльності України та Херсонської 
області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80603  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латкіна Світлана Антонівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Методичні рекомендації до виконання 
курсової роботи з дисципліни "Обґрунтування господарських рішень 
та оцінювання ризиків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80604  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мєшкова-Кравченко Наталія Віталіївна, Латкіна Світлана 

Антонівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Аналітика діяльності підприємств молочної галузі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80605  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смоквіна Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Квант життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80606  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Регулювання оплати праці в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80607  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Людмила Іванівна, Мацієвич Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Зміни в податковому регулюванні екологічних процесів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80608  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Податковий облік"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80609  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зброжек Світлана Іванівна, Шаповалов Валентин Валерійович, 
Шаповалова Вікторія Олексіївна, Шаповалов Валерій 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Організаційно-правові засади доступності обігу лікарських 
засобів для різних контингентів пацієнтів в межах паліативної 
допомоги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організаційно-правові засади доступності обігу 
лікарських засобів для різних контингентів пацієнтів в межах 
паліативної допомоги : методичні рекомендації / Зброжек С. І., 
Шаповалов В. В. (мол.), Шаповалова В. О., Шаповалов В. В. - Харків, 
2018. - 24 с. 

 
 
Анотація   

Методичні рекомендації присвячені вивченню організаційно-
правових засад доступності обігу лікарських засобів для різних 
контингентів пацієнтів в межах паліативної допомоги. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80610  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перекрест Інна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Вокруг света за мечтой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80611  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихорук Денис Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Візуальна ідентифікація причин не гарантійних поломок 
лазерних та косметологічних апаратів компаній "Медикалазер"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга присвячена опису поломок лазерних та косметологічних 
апаратів, які виникають з вини власників техніки при її 
неправильному зберіганні, експлуатації та транспортуванні. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80612  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьоміна Оксана Леонідівна, Безгодкова Аліна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Облік у зарубіжних країнах" Розділ 2. Облік 

зобов'язань, власного капіталу та розподіл прибутку. Фінансова 
звітність, її зміст та інтерпретація" ("Облік у зарубіжних країнах" 
Розділ 2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єрьоміна О. Л., Безгодкова А. О. Облік у зарубіжних 

країнах. Розділ 2. Облік зобов'язань, власного капіталу та розподіл 
прибутку. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація : Навч. 
посібник. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2007. - 42 с. 

 
 
Анотація   

Посібник розкриває основні положення бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80613  
 
Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрьоміна Оксана Леонідівна, Безгодкова Аліна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Облік у зарубіжних країнах" Розділ 1. Облік 

грошових коштів, розрахунків з дебіторами, товарно-матеріальних 
запасів, довгострокових активів" ("Облік у зарубіжних країнах" 
Розділ 1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єрьоміна О. Л., Безгодкова А. О. Облік у зарубіжних 

країнах. Розділ 1. Облік грошових коштів, розрахунків з дебіторами,  
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                                                            товарно-матеріальних запасів, довгострокових активів : Навч. 
посібник. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2007. - 45 с. 

 
 
Анотація   

Посібник розкриває основні положення бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80614  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білова Олена Сергіївна, Білова Ірина Сергіївна, Єрьоміна Оксана 
Леонідівна, Распопова Юлія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Бухгалтерський облік у галузях народного 
господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білова О. С., Білова І. С., Єрьоміна О. Л., Распопова 
Ю. О. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства :         
Навч. посібник. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2007. - 58 с. 

 
 
Анотація   

Посібник охоплює основні теми навчальної дисципліни 
"Бухгалтерський облік у галузях народного господарства", розкриває 
її зміст і основні положення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80615  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кундельчук Оксана Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Робочий зошит до практичних занять "Екологічна та 
техногенна безпека"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Завдання практичних робіт включають таблиці, графіки, схеми, 
малюнки та картографічні матеріали, необхідні для засвоєння питань, 
передбачених програмою дисципліни і освітньо-кваліфікаційною 
програмою підготовки студентів екологів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80616  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кундельчук Оксана Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Конспекти лекцій "Основи загальної екології та 
неоекологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить конспекти лекцій з курсу "Основи загальної 
екології та неоекології", розроблені з урахуванням сучасних даних 
молекулярної біології. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80617  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горячев Сергій Вікторович (Серхио Виттори Хоттре)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Мысли как деньги Или 24 урока для развития финансового и 
креативного мышления"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80618  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Ігор  Васильович, Андрієнко Віталій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "DESAF"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80619  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурець Наталія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методичний посібник 
"Проективна методика для роботи з емоційними станами "Акварелі 
моєї душі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80620  
 

Дата реєстрації авторського права  27.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косолап Анатолій Іванович, Довгопола Альона Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Український державний 
хіміко-технологічний університет" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оптимальне резервування складних систем 
керування" ("ORCSC")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розв'язання задач оптимального резервування 
різних типів складних систем керування та їх окремих підсистем чи 
елементів, що проектуються чи вже виконують свої функції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80621  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдаржи Петро Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пригодницький роман про людину, якій сняться сни, після яких у неї 
з'являються нові здібності і вона вже не знає, де сон, а де дійсність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80622  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапчук Едуард Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Из жизни собак, или..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написаний автором для театральної постановки як п'єси для 
спектаклю. Розповідає про трьох собак, які потрапили до притулку. З 
урахуванням того, що їх господарі є представниками різних 
соціальних шарів, між ними виникають розмови про суть, про сенс 
життя їх господарів та про сенс життя їх самих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80623  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хилько Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "На дні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Вбивча сила", "Дороги мої", "Незмінна", "Тьотя Роза", "Велика 
мрія", "Крила душі", "Оберіг", "Хмари", "Весна не закінчиться 
ніколи", "На дні", "Прощавай і прости", "Яблуні цвітуть", "Вітре 
брате", "На частотах", "Світлячки", "Вогонь і лід", "Наречена", 
"Сонце моє, зійди", "До мольфара", "Небо, зорі і Земля", "Сторони".   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80624  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Компанієць Олег Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "LevelForecast - комп'ютерна програма 

комплексного технічного аналізу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє моделювати і візуалізувати цінові та часові рівні в 
прогнозований період.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80625  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абазі Ванесса  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Смысл брошенных"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80626  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арешонков Віталій Володимирович, Ісаєв Андрій Миколайович, 

Голоботовський Василь Іванович, Кофанов Андрій Віталійович, 
Чернявський Сергій Сергійович, Іщенко Андрій Володимирович, 
Орлов Юрій Юрійович, Атаманчук Володимир Миколайович, Нонік 
Валерій Вікторович, Морозов Андрій Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційно-пошукова 

система "Стрілецька нарізна вогнепальна зброя та патрони до неї" 
("АІПС "Стрілецька нарізна вогнепальна зброя та патрони до неї")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для формування бази даних, яка містить 
різноманітну інформацію щодо нарізної стрілецької вогнепальної 
зброї та патронів до неї, а також використання цієї бази даних у 
освітньому процесі та розкритті й розслідуванні злочинів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80627  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніжейко Костянтин Аркадійович, Цуркан Вячеслав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "HealthTech"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для забезпечення автоматизації лікарських 
установ всіх типів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80628  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніжейко Костянтин Аркадійович, Сорокотяга Василь 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BasketTech"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для забезпечення проведення баскетбольного 
матчу суддівською колегією, за нормами FIBA.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80629  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Марина Миколаївна, Сущенко Людмила Петрівна, 
Івченко Владислав Олексійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "ВСІ: педагогічна діагностика рівнів 

сформованості професійної компетентності майбутніх фітнес-
тренерів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для моніторингу результатів професійної 
підготовки майбутніх фітнес-тренерів, яка розглядається як 
педагогічна система, що спроектована з урахуванням вимог 
замовників освітніх послуг та суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80630  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смоляр Віра Василівна, Оводенко Тамара Сергіївна, Кризська Юлія 

Михайлівна, Покшевницька Тетяна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

"Методи прогнозування для підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлено методи прогнозування для оцінки впливу на 
довкілля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80631  
 
Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіщак Іван Теодорович, Дучмал Маріуш, Федосова Анна Олегівна, 

Огієнко Микола Миколайович, Покуса Тодеуш, Огієнко Альона 
Володимирівна, Обозна Альона Олексіївна, Пінчук Анна Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 

письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни "Управління проектами"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали посібника спрямовані на організацію самостійної роботи 
студентів щодо опанування професійних компетенцій з управління 
проектами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80632  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макушин Віктор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Pricefile" - площадка-агрегатор объявлений"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вихідний код для сайту "Pricefile", який є агрегатором оголошень з 
різноманітних джерел: сайти оголошень, сайти підприємств торгівлі і 
сайти виробників товарів та надавачів послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80633  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макушин Віктор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Pricefile" - площадка-агрегатор объявлений"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис функціоналу інформаційно-аналітичного інтернет-сайту 
"Pricefile" для аналізу цін на товари і послуги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80634  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макушин Віктор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Perprice" - сайт объявлений для частных 
лиц и бизнеса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вихідний код сайту оголошень для приватних осіб та бізнесу. При 
цьому параметри, що характеризують той чи інший вид товару або 
послуги, підібрані таким чином, щоб користувач, задавши конкретні 
значення або діапазони необхідних йому параметрів товару або 
послуги, міг знайти саме той товар або ту послугу, які йому потрібні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80635  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макушин Віктор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Perprice" - сайт объявлений для частных лиц и 
бизнеса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис функціоналу сайту оголошень для приватних осіб та бізнесу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80636  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Негрич Оксана Ігорівна, Пирогова Віра Іванівна, Негрич Тетяна 
Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Опитувальник "Індекс сексуальної функції у жінок з 
розсіяним склерозом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначений для діагностики та оцінки в динаміці сексуальної 
дисфункції у пацієнток, хворих на розсіяний склероз.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80637  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білогурова Євгенія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник текстів пісень "Мелодії мого серця. Частина 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає 16 текстів пісень українською та російською мовами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80638  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Тетяна Олександрівна, Кірічєва Лілія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Сліпе кохання та інші світи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розповідь про повсякденне життя та кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80639  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шереметьєва Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Термін "Правовий механізм регулювання 
та управління валютними ризиками"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80640  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раханський Анатолій Варфоломійович, Шевченко Ірина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Конституція громадянського суспільства." Розділ I. 

Стаття 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80641  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раханський Анатолій Варфоломійович, Шевченко Ірина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Конституція громадянського суспільства." Розділ ІV. 

Стаття 95"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80642  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорущенко Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Інформаційна технологія оцінювання 

достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до 
програмного забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80643  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цивільський Федір Миколайович, Дроздова Євгенія Анатоліївна, 
Козел Віктор Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для шифрування з графічним ключем 
"GraphEncryptions"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80644  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорущенко Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методологія оцінювання достатності 
інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного 
забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80645  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорущенко Тетяна Олександрівна, Павлова Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Метод діяльності інтелектуального агента 
на основі онтологічного підходу для оцінювання початкових етапів 
життєвого циклу програмного  забезпечення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80646  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іжа Микола Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Визначення поняття "Кадрова 
політика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80647  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасюк Надія Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Навчальний курс "EL Communication 
Platform in Shipping"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором розроблений курс навчання професійної термінології  
англійською мовою для судноводіїв, судномеханіків в судноплавстві. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80648  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Тетяна Миколаївна, Чубань Тетяна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості перфективації дієслів мислення та 
інтелектуальної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Левченко Т. В., Чубань Т. В. Особливості 
перфективації дієслів мислення та інтелектуальної діяльності // 
Теоретична і дидактична філологія. - 2017. - Випуск 26. -  С. 83-93. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80649  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротка Лариса Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система медичного 
діагностування з використанням елементів обчислювального 
інтелекту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма містить 5 програмних модулів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80650  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенюк Дар'я Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до фільму "Безстрашний. Вірність і любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80651  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпусь Анна Василівна (псевдонім), Карпусь Ангеліна Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Положення 
про Радомишльський районний фестиваль млинців "Радомлин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80652  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томенко Валентина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція створення записника 

"Український щорічник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Записник видається один раз на рік і містить інформацію про дату, 
день тижня та місце для нотаток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80653  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голдобіна Анна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Проект твору архітектури "Заміський спа-готель Аюрведа. 

Архітектурна частина" ("Ayurveda country spa-hotel. Architectural 
part")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80654  
 
Дата реєстрації авторського права  31.07.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голдобіна Анна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Проект твору архітектури "Дизайн заміського спа-готелю Аюрведа" 

("Design of a country spa-hotel Ayurveda")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80655  
 
Дата реєстрації авторського права  01.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саханєнко Сєргєй Єгоровіч, Мурзановська Аліна Владиславівна, 

Давтян Степан Гургенович, Фальковський Андрій Олександрович, 
Ровинський Юрій Олександрович, Ровинська Катерина Ігорівна, 
Колісніченко Наталя Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-методичний твір "Комплекс методичних матеріалів щодо 

розвитку інституту присяжних в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80656  
 
Дата реєстрації авторського права  01.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костильова Ганна Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір створений для телебачення та мережі 

Інтернет "Сценарій художнього фільму "Не розмикай обійми" ("Не 
розмикай обійми")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій фільму, в якому викладені взаємовідносини молодої пари 
під час Революції Гідності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80657  
 
Дата реєстрації авторського права  01.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведь Юрій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Алгоритм генерації простих чисел в булевому базисі для 

вирішення задач факторизації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті описується алгоритм генерації простих чисел в булевому 
базисі на основі періодичних двійкових послідовностей, що дозволяє 
отримувати канонічний розклад натурального числа на прості 
множники.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80658  
 
Дата реєстрації авторського права  01.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оболонська Ганна Олександрівна, Удод Олександр Анатолійович, 

Оболонська Єлизавета Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Модифікована пародонтальна карта"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Карта призначена для реєстрації даних клінічного обстеження стану 
пародонта у стоматологічних хворобах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80659  
 
Дата реєстрації авторського права  01.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оболонська Ганна Олександрівна, Удод Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Цервікально-проксимальний індекс"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Індекс відображає відстань між шийками сусідніх зубів та 
визначається за допомогою конуснопроменевої комп'ютерної 
томографії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80660  
 
Дата реєстрації авторського права  01.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриш Богдан Анатолійович, Коржик Михайло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Метод визначення приведених параметрів 

неідентифікованої речовини чи суміші"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80661  
 
Дата реєстрації авторського права  01.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищук Світлана Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методологическая модель комплексного анализа 

состояния угольной промышленности Украины на современном этапе 
развития"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грищук С. В. Методологическая модель 

комплексного анализа состояния угольной промышленности 
Украины на современном этапе развития // Экономика и 
предпринимательство. - 2017. - № 7. - С. 1158-1163. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80662  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пастернак Марія Марьянівна, Савченко Алла Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теоретичні засади аналізу фінансово-господарської 
діяльності платників податків органами ДФС України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80663  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паянок Тетяна Миколаївна, Савченко Алла Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за 
допомогою економіко-математичних методів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Паянок Т. М., Савченко А. М. Аналіз дебіторської 
заборгованості підприємства за допомогою економіко-математичних 
методів // Економіст. - 2017. - № 3. - С. 27-32. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80664  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маяр Віктор Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Теорія фізичного вакууму (ефіру)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80665  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куниця Юлія Олександрівна (Юлія Куниця)  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

274 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Мої думки..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80666  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ведерніков Михайло Данилович, Хитра Олена Володимирівна, 
Гарват Ольга Анатоліївна, Чернушкіна Оксана Олександрівна, 
Кравець Ірина Михайлівна, Баксалова Ольга Михайлівна, 
Волянська-Савчук Леся Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Економіка праці і соціально-трудові відносини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80667  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Алла Миколаївна, Блищик Лариса Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз рівня податкового навантаження в контексті 
імплементації європейських стандартів у національну економіку 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А. М. Савченко, А. В. Блищик. Аналіз рівня 
податкового навантаження в контексті імплементації європейських 
стандартів у національну економіку України // Економіка та держава. - 
2015. - № 5. - С. 93-96. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80668  
 

Дата реєстрації авторського права  01.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богаєнко Всеволод Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії 
наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс скінченно-
елементного моделювання consfemmod"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації розв'язання тривимірних 
задач математичної фізики методом скінченних елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80669  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косаковський Анатолій Лук'янович, Юрочко Федір Богданович, 
Косаківська Ілона Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Логотип "Асоціація дитячих оториноларингологів 
України" ("Логотип "АДОУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У верхній частині логотипу у круглому обрамленні - обриси голови 
дитини у профіль, яка зображена у процесі видування повітря на 
кульбабу. Частина сім'яників кульбаби виходить за межі круглого 
обрамлення. В нижній частині логотипу - абревіатура АДОУ (зліва), 
напис Асоціація Дитячих Оториноларингологів України (справа). 
Між ними вертикальна жовто-блакитна полоса.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80670  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіреєв Ігор Володимирович, Жаботинська Наталія Володимирівна, 
Перемот Світлана Дмитрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Актуалізація 
базових знань студентів у процесі вивчення дисципліни "Перша 
долікарська допомога"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті наведена методика актуалізації базових знань студентів у 
процесі вивчення дисципліни "Перша долікарська допомога", 
особливість якої в тому, що на вибір технологій впливає не тільки 
зміст цієї нової теми, а й вимоги формування системного знання, які 
враховують і базовий зміст підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80671  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бальоха Альона Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-методичного характеру 
"Навчальна (природнича) практика: методичні рекомендації для 
студентів спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта 
денної форми навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладений в методичних рекомендаціях матеріал відображає зміст 
робочої програми навчальної (природничої) практики, розробленої 
для студентів, які здобувають рівень вищої освіти "бакалавр" за 
напрямами 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта денної форми 
навчання та передбачає знайомство з біотопами плавнів, гідропарку, 
берегової зони Чорного моря, фітоценозами інтродуцентів 
Херсонського ботанічного саду, степовими біоценозами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80672  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Володимир Павлович, Жабєєв Георгій Володимирович, 
Жабєєв Павло Володимирович, Жабєєва Ірина Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Стартап 
"Відновлення ресурсів суходільних, річкових та/або морських мостів, 
які при цьому продовжують функціонувати в режимі "24/365", 
залізобетонні елементи конструкцій яких схильні до кумулятивного 
впливу зовнішніх динаміко-статичних руйнуючих чинників. На 
прикладі капітального ремонту київського мосту метро" ("КММ-
(2А/2М/А2)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відновлення ресурсів суходільних, річкових та/або морських мостів, 
які при цьому продовжують функціонувати в режимі "24/365".            
На прикладі капітального ремонту київського мосту метро (КММ).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80673  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрієнко Тетяна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Опис методу 
побудови "Мультимодального інтерактивного підручника із 
залученням штучного інтелекту AIBook" ("AlBook")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Електронний інтерактивний теоретичний підручник в 
аудіовізуальному форматі із залученням штучного інтелекту до 
моделювання професійних ситуацій. Підручник призначається               
як основний чи допоміжний дидактичний засіб викладання 
теоретичних дисциплін для дистанційної, заочної чи гібридної форм 
навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80674  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пісоцький Олександр Костянтинович, Медведєв В'ячеслав 
Валентинович, Сідова Кіра Володимирівна, Шевцов Микита 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                    
ім. М. К. Янгеля" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение RRP "Расчет 
размеров районов падения отделяемых частей и осредненного 
коэффициента лобового сопротивления"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку розмірів районів падіння 
відокремлювальних частин з використанням методу Монте-Карло і 
визначення усередненого коефіцієнта сили лобового опору з 
використанням методу послідовних наближень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80675  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козар Ірина Юріївна, Марковська Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                    

ім. М. К. Янгеля" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Программное обеспечение для 

расчета газодинамических параметров свободной струи. Руководство 
оператора"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто методологію використання програмного забезпечення для 
розрахунків газодинамічних параметрів вільного струменя від 
маршового двигуна першого ступеня ракети космічного призначення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80676  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марковська Олена Олександрівна, Сідова Кіра Володимирівна, 

Медведєв В'ячеслав Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"              

ім. М. К. Янгеля" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение "Расчет 

газодинамических параметров вакуумной струи и воздействия 
вакуумной струи на тело"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку газодинамічних параметрів 
вакуумного струменя та параметрів газу в струмені двигуна біля 
поверхні конструктивних елементів ракети-носія при прямому й 
оберненому натіканні струменів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80677  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудакова Лілія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "Football BRANDS 

LEAGUE ЛІГА БРЕНДІВ" ("BRANDS LEAGUE")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80678  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудакова Лілія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "BRANDS LEAGUE 

ЛІГА БРЕНДІВ" ("BRANDS LEAGUE")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80679  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павліченко Максим Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Video Downloader Pro"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80680  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Олексій Іванович, Булат Анатолій Федорович, Губенко 

Дмитро Іванович, Кутумов Ігор Вілійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, креслення, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Вакуумный стенд для проведения 

испытаний Силового агрегата ПД140. Комплект конструкторской 
документации"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена конструкторська документація на вакуумний стенд, 
призначений для проведення випробувань Силового агрегату ПД140. 
Конструкторська документація виконана у вигляді груп креслень, які 
необхідні для виготовлення деталей і складальних одиниць, а також 
збірки вакуумного стенда. Конструкторська документація 
представлена в електронному вигляді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80681  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жученко Віталій Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Креслення "Двері трамвайні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено комплект креслень "Двері трамвайні" на 11 аркушах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80682  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

281 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренек Простой (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Убер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80683  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренек Простой (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Школьная любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80684  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренек Простой (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Хочу банана"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80685  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренек Простой (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Брат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80686  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренек Простой (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Полтинничек водки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80687  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренек Простой (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Паренек простой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80688  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паренек Простой (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Привет-Пока"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80689  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будильська Тетяна Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Танюшкины Вкуснюшки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80690  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутман Дмитро Вікторович (Hutman Dmytro)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фільм "Не зрадити Майдан"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80691  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горячев Сергій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Система, 
правові засади та механізм роботи соціальної мережі "Family tree"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80692  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штейнбук Михайло Григорович, Савченко Валентина Сергіївна, 

Куткова Жанна Олександрівна, Альперт Іоган Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича 

фірма "ГІС" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплексна автоматизована система 

бухгалтерського обліку для бюджетних організацій на основі плану 
рахунків з розширеним набором субконто"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення персоналу бухгалтерії 
сучасною комплексною комп'ютерною системою для виконання своїх 
обов'язків з ведення бухгалтерського обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80693  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Момот Тетяна Валеріївна, Ващенко Олександр Миколайович, 

Шаповал Галина Миколаївна, Чех Наталія Олександрівна, Тесленко 
Роман Юрійович, Чжан Хаоюй  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Довідкове видання "Англо-український, українсько-англійський 

словник термінів антикорупційного менеджменту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Словник в Україні видається вперше. Він є довідковим 
систематизованим виданням, яке містить основні терміни і поняття, 
що широко вживаються у міжнародній практиці з антикорупційного 
менеджменту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80694  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Дмитро Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Фізика: Робочий зошит для 

виконання практичних занять для студентів 1 курсу денної форми 
навчання інженерно-педагогічних та інженерних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочий зошит спрямовано на накопичення досвіду з розв'язання 
задач з курсу фізики з урахуванням специфіки інженерно-
педагогічних спеціальностей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80695  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурсова Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Парові і газові турбіни та 

комбіновані енергетичні установки". Частина "Парові турбіни":  
Навчально-методичний посібник до проведення практичних занять 
для студентів освітнього ступеня "бакалавр" денної та заочної форм 
навчання зі спеціальності 144 "Теплоенергетика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір орієнтований на надання допомоги студентам в опануванні знань 
та умінь з розуміння основних теплових процесів, які відбуваються у 
проточній частині парової турбіни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80696  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Марія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Проблеми фінансового 

планування як одного з елементів фінансового менеджменту 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються питання організації фінансового планування 
на підприємстві, визначено мету, завдання та етапи ефективного 
планування фінансових ресурсів, виявлені найбільш типові недоліки 
фінансового планування та запропоновані можливі шляхи вирішення 
актуальних проблем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80697  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Horse-Mechanoid" ("Horse-
Mechanoid")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшковою моделлю коня механічного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80698  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Merihobus" ("Merihobus")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшковою моделлю яхти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80699  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Flexi-Cubus" ("Flexi-
Cubus")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшковою моделлю кубика-конструктора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80700  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Royal Carriage" ("Royal 
Carriage")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшковою моделлю карети з кіньми та вершниками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80701  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS ''Stagecoach'' (''Stagecoach'')  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшковою моделлю карети з кіньми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80702  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Іграшка "Механічна 3D модель UGEARS "Wolf-01-Handgun" (''Wolf-

01-Handgun'')  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є іграшковою моделлю пістолета.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80703  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смольянко Олена Михайлівна, Смольянко Любов Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Казка про таємну дружбу між буквами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі автори розкривають причину складності для учнів поєднання 
у склад звучання приголосного, фонеми із звучанням голосного. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80704  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Офіленко Наталія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Товарознавча характеристика м'яса і сала свиней при 
різному поєднанні порід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Офіленко Н. О. Товарознавча характеристика м'яса і 
сала свиней при різному поєднанні порід : монографія /                               
Н. О. Офіленко. - Полтава : ПУЕТ, 2012. - 126 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена теоретичним і практичним аспектам 
формування, впровадження і просування інноваційних підходів до 
отримання високоякісної товарної свинини, а також дана комплексна 
товарознавча характеристика м'яса і сала свиней при різному 
поєднанні порід.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80705  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Роман Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Бездарная муза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірш про стосунки письменника з його коханою-музою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80706  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Роман Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Чаевые"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірш про переживання молодого чоловіка щодо його стосунків з 
дівчиною. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80707  
 
Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Роман Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Молодость"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірш про дозвілля сучасної молоді. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80708  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Роман Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Стеклянный замок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірш про знайомство молодого чоловіка з дівчиною. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80709  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Роман Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Господин писатель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірш про філософські роздуми людини, хто є автором її долі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80710  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Роман Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Крик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірш "Крик". Вірш про роздуми героя щодо самотності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80711  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаш Олег Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ 

СОЛЮШИНС" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Комплексна 

система моніторингу рухомих об'єктів Національної гвардії України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - це система комплексного контролю над пересувними 
об'єктами за допомогою мережі Інтернет шляхом надходження 
інформації від датчиків супутникових терміналів, що встановлені на 
пересувних об'єктах, в єдину базу даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80712  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черепін Павло Сергійович, Гордієнко Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Формат телевізійного проекту 

"ТАЧКАСПІВАЧКА/STARRRIDE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80713  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіларь Раду Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Моя грусть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є сукупністю мелодії та гармонії. Може бути використаний              
як окремий самостійний твір і також як мелодія для створення           
пісні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80714  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Береславська Олена Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Валютна політика України: теорія та практика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджено теоретичні засади формування валютної 
політики та роль у досягненні макроекономічної стабілізації. 
Розглянуто критерії ефективності валютної політики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80715  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Катерина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Дар Катрин. Шестой Правитель"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В сценарії переплітається дакілька жанрів: фентезі, драма, трилер. 
Головна героїня Катрін виживає після аварії літака, втрачає пам'ять, 
але відкриває в собі дар.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80716  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Паршина Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Управління бізнес-процесами підприємства з 
використанням сучасних аналітичних технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлова В. А., Паршина О. А. Управління бізнес-
процесами підприємства з використанням сучасних аналітичних 
технологій // Академічний огляд. - 2017. - № 1 (46). - С. 54-61. 

 
Анотація   

Визначено необхідність використання сучасних аналітичних 
технологій для управління бізнес-процесами сучасного підприємства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80717  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Орлова Вікторія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Human resources in the system of enterprise strategic 
management"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлова В. А., Орлова В. М. Human resources in the 
system of enterprise strategic management // Економічний нобелівський 
вісник. - 2016. - № 1 (9). - С. 149-155.  

 
Анотація   

Розглядаються питання, пов'язані з дослідженням стану забезпечення 
підприємств людськими ресурсами та потреби в них. Запропоновано 
підходи до врахування мотиваційних стимулів персоналу до власного 
розвитку та участі в реалізації стратегії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80718  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна, Горіна Ганна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Ідентифікація пріоритетних векторів адаптації туристичної 
галузі України до умов інтеграційних процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлова В. А., Горіна Г. О. Ідентифікація 
пріоритетних векторів адаптації туристичної галузі України до умов 
інтеграційних процесів // Європейський вектор економічного 
розвитку. - 2016. - № 2 (21). - С. 107-117. 

 
Анотація   

Обґрунтовано необхідність дослідження пріоритетних напрямів 
адаптації туристичної галузі України в умовах інтеграційних 
процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80719  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Валентина Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Педагогічні роздуми щодо формування компетентностей 
майбутніх фахівців для сфери підприємництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлова В. А. Педагогічні роздуми щодо формування 
компетентностей майбутніх фахівців для сфери підприємництва // 
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і 
психологія. - 2017. - № 1 (13). - С. 230-235. 

 
Анотація   

У статті розглянуто досвід апробації вивчення на молодших курсах 
бакалаврського рівня професійно орієнтованих дисциплін 
здобувачами вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80720  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олена Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Жіночі трикотажні в'язані та 
швейні вироби Nitka. Літня колекція"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колекція виробів складається з різних пальто, кардиганів, пончо. 
Також колекцію доповнюють базові вироби, такі як: сарафани, сукні, 
брючні костюми, костюми зі спідницями, різнопланові светри та 
джемпера, футболки, туніки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80721  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксандрова Ксенія Гінтасівна (Ксенія Круопайте)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Казка "Крапулька і Крапчик, або Дивовижна пригода 

Накрапайчиків на Землі" ("Крапулька і Крапчик")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Крапулька і Крапчик - дощові краплини, які одного дня впали разом 
із дощиком-накрапайчиком на Землю. Як же їм бути, адже все 
навкруги незнайоме і часто небезпечне, а вони такі маленькі? А ще й 
назад на небо якось треба потрапити...   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80722  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Paul Njord (псевдонім), Луцик Мирослав Мирославович, Стахмич 

Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)   Відеокліп "I Got To You"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80723  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Paul Njord (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "I Got To You"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80724  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демуз Інна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Національний книжковий ринок у контексті 
реалізації гуманітарної державної політики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Демуз І. О. Національний книжковий ринок у 
контексті реалізації гуманітарної державної політики // Економічний 
вісник університету. - 2018. - Випуск 37/1. - С. 69-74. 

 
Анотація   

Розглянуто такі показники книжкового ринку як видання книг та 
об'єми їхніх продаж, зроблено акцент на засиллі російської книги на 
українському книжковому ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80725  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демуз Інна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Підготовка фахівців з документознавства у межах 
спеціальності 015 "Професійна освіта": виклики сьогодення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Демуз І. О. Підготовка фахівців з документознавства 
у межах спеціальності 015 "Професійна освіта": виклики сьогодення // 
Соціум. Документ. Комунікація. - 2018. -  Випуск 5. - С. 282-295. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано особливості підготовки фіхівців за 
спеціальністю 015.05 "Професійна освіта (Документознавство)", 
охарактеризовано компетентності, якими оволодівають майбутні 
педагоги професійного навчання з документознавства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80726  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демуз Інна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Державний видавничий сектор України: проблеми 

та перспективи розвитку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Демуз І. О. Державний видавничий сектор України : 

проблеми і перспективи розвитку // Економічний вісник університету. 
- 2017. - Випуск 35/1. - С. 32-41. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано становище видавництв і видавничих 
організацій державної форми власності в Україні. Охарактеризовано 
труднощі, з якими стикаються зазначені видавництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80727  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демуз Інна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Епістолярна спадщина П. Я. Стебницького як 

джерело з історії громадського життя України кінця ХІХ - початку ХХ ст."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Демуз І. О. Епістолярна спадщина П. Я. 

Стебницького як джерело з історії громадського життя України кінця 
ХІХ - початку ХХ ст. // Українська біографістика. - 2016. - Випуск 14. - 
С. 277-293. 

 
Анотація   

У статті в контексті сучасних епістологічних досліджень 
проаналізовано листи відомого суспільного діяча П. Я. Стебницького.  
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Виділено ряд видань, у яких оприлюднено окремі зразки епістолярію 
П. Я. Стебницького, розглянуто напрацювання дослідників з даної 
проблеми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80728  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кайнаш Алла Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Товарознавча характеристика ковбасних виробів з 
рослинними добавками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Товарознавча характеристика ковбасних виробів з 
рослинними добавками : монографія / А. П. Кайнаш. - Полтава : 
ПУЕТ, 2011. - 141 с.  

 
Анотація   

В монографії розкрите питання формування ринку ковбасних виробів 
в Україні, викладено теоретичні та практичні особливості технології 
виробництва ковбасних виробів з рослинними добавками, доведено 
переваги використання саме  таких технологій, проведені медико-
біологічні, мікробіологічні, фізико-хімічні та органолептичні 
дослідження ковбасних виробів з овочами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80729  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кайнаш Алла Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Товарознавство харчових 
продуктів з основами біотехнології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кайнаш А. П. Товарознавство харчових продуктів з 
основами біотехнології : навч.-метод. посіб. для самостійного 
вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.051401 
"Біотехнологія" ПУЕТ / А. П. Кайнаш. - Полтава : ПУЕТ, 2015. - 428 с. 

 
Анотація   

В навчально-методичному посібнику представлено навчальну 
програму та тематичний план дисципліни; методичні рекомендації 
щодо самостійного вивчення дисципліни та завдання для 
лабораторних занять з вивчення усіх груп продовольчих товарів за  
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розділами; подані рекомендації і завдання для самостійної та 
індивідуальної роботи студентів, текстові завдання для 
самоконтролю; нарахування балів, список рекомендованих 
інформаційних джерел по кожній групі товарів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80730  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александр Суздаль (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Краплёная масть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кадерат, Хроностатик планети Дакорш, наділяє чарівними 
властивостями кількох жителів планети, щоб злегка урізноманітнити 
своє існування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80731  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александр Суздаль (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Рыжий кот из галактики Тьху"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Потрапивши на планету Фато, герої роману врятували Туманного 
Кота, але мимохідь опинились в паралельному Всесвіті, де замість 
людей - рептилоїди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80732  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александр Суздаль (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Туманный Кот"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На планеті Тімуріон майже рай. Щоночі всі жителі планети дивляться 
правильні сни, щоб зняти притаманну людині агресію. Благополуччя 
суспільства на планеті Тімуріон порушують два злочинця, які тільки 
но втекли з в'язниці на Землі і раптово зникли в мексиканській 
пустелі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80733  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александр Суздаль (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Перстень Харома"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перстень Харома, творця планети Глаурія, випадково опиняється в 
руках маленької дівчинки. Перстень виконав її бажання і вона, разом 
зі своїм сусідом по парті, опинилась на дні океану.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80734  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матушевська Наталя Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Вербалізація концепту TEMPTATION в англомовних 

релігійних лексикографічних джерелах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті увагу акцентовано на розкритті Біблійних засад тлумачення 
концепту TEMPTATION, що обґрунтовано науковим осмисленням 
порушеної проблеми. Проведено аналіз англомовних релігійних 
лексикографічних джерел.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80735  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матушевська Наталя Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Онтологічні характеристики комунікативної ситуації 

спокуси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто характеристики комунікативної ситуації спокуси, 
окреслено її структурні особливості, визначено поняття "спокуса".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80736  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матушевська Наталя Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Принципи побудови польової моделі концепту SEDUCTION 

в сучасній англійській мові"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена проблемі структурної організації та вербалізації 
концепту SEDUCTION, створенню польової моделі концепту, що дає 
можливість отримати загальне уявлення про особливості його 
репрезентації та окреслити межі окремих характеристик концепту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80737  
 
Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матушевська Наталя Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Этимологический анализ концепта СОБЛАЗН, 

представленного ядерными лексемами allure, lure"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті враховано фактори, що впливають на їх виникнення, 
функціонування. Синтезовано тлумачення терміна "концепт", 
визначено його базові характеристики. Зазначено співвідношення 
дефініцій концепту і поняття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80738  
 

Дата реєстрації авторського права  03.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матушевська Наталя Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості використання обіцянки у комунікативній 
ситуації СПОКУСА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена визначенню обіцянки та з'ясуванню специфіки її 
реалізації у комунікативній ситуації, де важливу роль відіграють 
кооперативні тактики, серед яких значне місце посідає тактика 
обіцянки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80739  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левчук Катерина Григорівна, Цідило Костянтин Іванович, Роп'як 
Любомир Ярославович, Витвицький Василь Степанович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для розрахунку відхилень свердла 
у радіальному напрямку" ("SrDrill")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку відхилення свердла у 
радіальному напрямку, яка враховує гіроскопічний ефект. 
Математична модель, закладена для отримання чисельних значень 
відхилень, побудована на теорії коливального руху свердла. Програма 
складена у середовищі символьної математики Maple.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80740  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копорулін Володимир Львович, Моссаковська Людмила 

Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Визначений та невласні інтеграли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведені вихідні означення визначеного та невласних інтегралів, 
пояснений їх геометричний зміст. Розглянуте дослідження невласних 
інтегралів за допомогою узагальненої первісної та з використанням 
ознак. Наведені приклади застосування вказаних інтегралів до 
розв'язання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80741  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кагадій Лариса Петрівна, Заєць Ірина Петрівна, Шинковська Ірина 

Леонідівна, Сушко Лариса Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Вища математика. Збірник задач. Частина 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник містить більше 1000 завдань як типових, так і 
більш складних, творчих. Охоплює матеріал по розділах "Лінійна і 
векторна алгебра", "Аналітична геометрія", "Диференціальне та 
інтегральне числення". До всіх завдань надані відповіді, більш 
складні містять вказівки до розв'язання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80742  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина Ірина Володимирівна, Білова Оксана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Вища математика. Розділ "Невизначений 

інтеграл"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведені докладні теоретичні відомості з вивчення розділу 
"Невизначений інтеграл". Теоретичні положення супроводжуються 
необхідними поясненнями, а також розв'язуванням типових задач. 
Представлені завдання для самостійного розв'язування, у тому числі 
зразок модульного контролю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80743  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочеткова Інна Борисівна, Запорожченко Олена Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник-довідник "Вища математика в формулах та 
таблицях. Частина 3"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кочеткова І. Б., Запорожченко О. Є. Вища 
математика в формулах та таблицях. Ч. 3 : Навч. посібник-довідник. - 
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. - 44 с. 

 
Анотація   

Посібник містить основні теоретичні відомості (означення, формули, 
теореми тощо) з розділів "Ряди", "Основні теорії функцій 
комплексних змінних" та "Операційне числення", наведені у вигляді 
таблиць.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80744  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочеткова Інна Борисівна, Білова Оксана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник-довідник "Вища математика в формулах та 
таблицях. Частина 4"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кочеткова І. Б., Білова О. В. Вища математика в 
формулах та таблицях. Ч. 4 : Навч. посібник-довідник. - Дніпро: 
НМетАУ, 2016. - 48 с. 

 
Анотація   

Посібник містить основні теоретичні відомості (означення, формули, 
теореми тощо) з розділів "Випадкові дії", "Випадкові величини", 
"Системи випадкових величин", наведені у вигляді таблиць.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80745  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Ірина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інноваційний розвиток економіки та соціально-
трудові відносини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено необхідність забезпечення реформування 
економіки України на засадах інноваційного розвитку. Досліджено 
взаємозв'язок та взаємовплив інноваційного розвитку національної 
економіки та соціально-трудових відносин. Визначено роль 
соціального партнерства та інституту соціальної відповідальності у 
розвитку трудових відносин та модернізації економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80746  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Ірина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Соціальний захист економічно активного населення 
в сучасних умовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено роль соціального захисту як важливої складової 
соціальної політики держави та необхідного елемента ринкової 
економіки. Наголошено, що соціальний захист населення є дієвим у 
тому разі, коли забезпечується матеріальний добробут, економічна  
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самостійність та самореалізація, в першу чергу, працездатного 
населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80747  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцар Олег Вікторович, Расько Юрій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Керування даними комерційного обліку в умовах 
лібералізації ринку електричної енергії України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено фактори, що впливають на достовірність даних обліку на 
різних етапах їх формування в розподілених АСКОЕ, проаналізовано 
досвід верифікації та валідації даних комерційного обліку на 
оптовому і роздрібному ринках електричної енергії України та 
запропоновано ефективні механізми забезпечення достовірності даних 
комерційного обліку в умовах лібералізації ринку електричної енергії 
України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80748  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токар Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Тези "Ісламські фінанси як інструмент 
стабілізації фінансової системи України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80749  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токар Володимир Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Тези "Ісламські фінансові інструменти як 
чинник забезпечення глобальної фінансової безпеки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80750  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрашко Людмила Петрівна, Петрашко Петро Геннадійович, 
Мартинюк Олена Віталіївна, Киян Єгор Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "The research "Comparative Evaluation of 
Corporate Social Responsibility Business-Practices: EU and Ukraine" 
(2015-2016)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80751  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіхтенко Світлана Сергіївна, Мішина Марина Анатоліївна, Рудик 
Світлана Олександрівна, Судавцова Влада Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва з описом "Колекція молодіжних 
аксесуарів в українському стилі "Креативність" ("Колекція 
аксесуарів "Креативність")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторським колективом цієї колекції є учні Херсонського відділення 
Малої академії наук України та їх наставники. Колекція складається 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

308 

з чотирьох комплектів аксесуарів. До колекції аксесуарів додається 
опис, у якому викладений творчий задум авторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80752  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісоволік Олександр Семенович, Федорук Едуард Вадимович, Цибрій 

Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІТАМЕНТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Doctor Booster"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує користувачам-лікарям: доступ до медичних 
довідників; ведення електронних карток пацієнтів, календаря 
прийомів пацієнтів; дистанційну відправку пацієнтів на медичні 
аналізи, додаткові обстеження та консультації до інших лікарів; 
ведення статистики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80753  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабушкіна Руслана Олександрівна, Волошина Валерія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Картографічні методи досліджень в екологічному 

моніторингу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито методичні підходи використання картографічних методів 
досліджень в екологічному моніторингу. Обґрунтовано доцільність 
використання топографічної інформації та спеціальних екологічних 
карт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80754  
 
Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Далевська Наталія Михайлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Модель оцінювання параметрів розвитку суб'єктів 

міжнародних відносин в умовах глобальної конкуренції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дослідженні наведено методологія та інструментарій економіко-
математичного моделювання, стосовно оцінювання ступеня розвитку 
міжнародних торговельних та інвестиційних відносин, ступеня 
тривалості життя, індексу рівня життя і достатку суб'єктів 
міжнародних відносин під впливом джерел економічного зростання, 
що дозволяє визначити соціально-економічні детермінації 
інтегративного розвитку країн світу в умовах глобальної конкуренції. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80755  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Переворачивая страницы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія трьох жінок Аріши, Русі та Ніни, доля яких пов'язана з 
банкіром Романом. Самозакоханий Роман йде від Аріши потім від 
Русі, спотикається на Ніні, яка забирає його бізнес і викидає на 
вулицю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80756  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)   Оповідання "Сорок градусов жизни и смерти Степана"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розповідь про дитинство Степана, про його родину, як ріс хорошим 
хлопцем, про вживання наркотиків та п'янство, яке закінчилося 
смертю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80757  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Фантастическая кухня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фантастична історія про приготування в середині інопланетної істоти 
різноманітних характерів для земних жінок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80758  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Тюльпаны Моне и Актриса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жінка любить тюльпани, вона чудовий знавець вина, бажає шаленого 
сексу, зовсім не хоче прикидатися щасливою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80759  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрасова Алла Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Печаль о благе ближнего"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про заздрість однокласниць, сусідок та подруг. Роздуми про 
заздрість, любов та щастя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80760  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Іван Семенович, Таран Світлана Григорівна, Перехода 

Ліна Олексіївна, Георгіянц Вікторія Акопівна, Березнякова Наталя 
Леонідівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 

"Медична хімія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Медична хімія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. 

закл. / І. С. Гриценко, С. Г. Таран, Л. О. Перехода, та ін. ;                           
за заг. ред. І. С. Гриценка. - Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. - 552 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник містить інформацію щодо класифікації, 
номенклатури, фізичних, фізико-хімічних, хімічних та 
фармакологічних властивостей лікарських речовин. Матеріал 
посібника відображує сучасні уявлення про фізико-хімічні основи 
фармакокінетичних та фармакодинамічних процесів, розглядає 
методи дослідження лікарських речовин, принципи конструювання 
нових лікарських засобів. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80761  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітюк Валентина Володимирівна, Федина Маргарита Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Робота над словниковими словами 1 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота над словниковими словами для учнів 1 класу представлена у 
формі робочого зошита, який містить систему лінгводидактичних  
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вправ та завдань для вивчення слів, їх значення, вимови та 
написання. Дидактична частина робочого зошита має навчальний, 
виховний та розвивальний характер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80762  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Фізична підготовка курсантів-правоохоронців в системі 

професійної освіти відповідно до сучасних викликів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Антоненко С. А. Фізична підготовка курсантів-

правоохоронців в системі професійної освіти відповідно до сучасних 
викликів // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. 
"Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура 
і спорт. - 2015. - Випуск 3 (58) 15. - С. 13-16. 

 
Анотація   

В статті досліджується процес формування готовності працівників 
податкової та інших правоохоронних органів в умовах фізичної та 
професійної підготовки неперервної професійної освіти до виконання 
службових обов'язків у складних умовах оперативно-службової 
діяльності відповідно до сучасних викликів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80763  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітюк Валентина Володимирівна, Федина Маргарита Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Робота над словниковими словами 2 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота над словниковими словами для учнів 2 класу представлена у 
формі робочого зошита, який містить систему лінгводидактичних 
вправ та завдань для вивчення слів, їх значення, вимови та 
написання з метою запам'ятовування за період навчання у 2-ому 
класі. Дидактичний матеріал робочого зошита допомагає учням 
засвоювати словникові слова з навчальної програми з української 
мови для 2 класу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80764  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Сергій Анатолійович, Сергієнко Юрій Петрович, 

Лаврентьєв Олександр Миколайович, Буток Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Проблеми фізичної активності курсантів ВНЗ 

правоохоронних органів України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Антонечко С. А., Сергієнко Ю. П., Лаврентьєв О. М., 

Буток О. В. Проблеми фізичної активності курсантів ВНЗ  
правоохоронних органів України // Вісник Чернігівського 
національного педагогічного університету. - 2012. - Випуск 102, Том 1. - 
С. 343-347. 

 
Анотація   

В роботі розглядається питання щодо норм тижневої і добової 
фізичної активності курсантів. Визначені фізичні якості щодо 
підготовки працівників правоохоронних органів України. Проведений 
аналіз нормативних документів щодо організації основних форм 
фізичної підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80765  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітюк Валентина Володимирівна, Федина Маргарита Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Робота над словниковими словами 3 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота із словниковими словами збагачує лексичний запас учнів, 
сприяє розвитку мовлення, підвищує орфографічну грамотність. 
Дидактична частина робочого зошита має навчальний, виховний та 
розвивальний характер. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80766  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітюк Валентина Володимирівна, Федина Маргарита Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Робота над словниковими словами 4 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Враховуючи те, що процес запам'ятовування слів є тривалим, вчителі 
початкової школи повинні словникову роботу над словниковими 
словами проводити систематично. Дидактична частина робочого 
зошита має навчальний, виховний та розвивальний характер. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80767  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашин Іван Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Логотип "РВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва у вигляді стилізованого логотипу. 
Логотип має круглу форму та складається з двох частин (умовних 
частин) - чорної та червоної. В чорній частині зображено малюнок, що 
зовні нагадує буквосполучення "РВ",  в червоній частині логотипу 
знаходиться стилізований напис "The Best Fragrance Collection Of The 
World" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80768  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашин Іван Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення "Логотип "Perfums Bar"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва у вигляді стилізованого логотипу. 
Логотип складається з двох частин (умовних частин) - чорної та 
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червоної. В частині зазначено словосполучення "Perfums Bar" та 
стилізований малюнок, що зовні нагадує буквосполучення "РВ".  
Червона частина оздоблена надписом "The Best Fragrance Collection 
Of The World". Сам логотип виконано в трьох кольорах: червоний, 
чорний, білий. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80769  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєва Олена Миколаївна, Лисанець Юлія Валеріївна, Гаврильєва 

Ксеня Григорівна, Знаменська Іванна Владиславівна, Роженко Інеса 
Віталіївна, Ніколаєва Наталія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Paronymy in the Sublanguage of Medicine (Linguistic 

and Linguo-Didactic Aspects)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80770  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисанець Юлія Валеріївна, Бєляєва Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "The use of Latin terminology in medical case reports: 

quantitative, structural, and thematic analysis"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті дослідженно питання поширення латинський термінів і 
термінологічних словосполучень у сучасних описах клінічних 
випадків на матеріалі видання "Journal of Medical Case Reports" 
(лютий 2007 - серпень 2017 рр.). Проаналізовано роль латинської 
терміналогії в сучасному англомовному медичному дискусі. 
Розроблено структурні і тематичні типології латинських термінів і 
словосполучень. Здійснено кількісний аналіз, який уможливив 
простеження тенденцій  використання латинської термінології у 
сучасних описах клінічних випадків. Досліджено чистоту 
використання аналізованих лексичних одиниць в описах клінічних 
випадків і розроблено методичні рекомендації для медичних 
працівників при роботі з цим жанром медичного дискусу.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80771  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарват Ольга Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз і планування трудових показників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна дисципліна є вибірковою і належить до циклу 
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки студентів 
спеціальності "Управління персоналом і економіка праці". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80772  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороховець Галина Юріївна, Макаренко Олександр Володимирович, 
Стеценко Сергій Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Формування професійної компетентності 
майбутнього лікаря як педагогічна проблема"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У ході теоретичного аналізу психолого-педагогічної й науково-
методичної літератури підсумовано, що формування професійної 
компетентності у майбутніх лікарів є актуальною, недостатньо 
дослідженою проблемою педагогіки. Успішне й результативне 
формування професійної компетентності майбутніх лікарів під час 
навчання  можливе в разі дотримання таких педагогічних умов: 
формування мотивації до отримання знань, використання системи 
завдань із поступовим ускладненням, застосування форм, методів і 
засобів, що включають майбутніх лікарів у творчу інформаційно-
аналітичну діяльність, доступність різних інформаційних джерел, 
наявність потреби і готовність майбутніх лікарів до безперервної 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80773  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саєнко Марина Сергіївна, Мороховець Галина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Використання інформаційно-комунікативних 
технологій у майбутній професійній діяльності в процесі вивчення 
медичної інформатики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлені питання, пов'язані з використанням інформаційно-
комунікативних технологій у практиці медичного працівника, та 
виділені основні напрями їхнього застосування у медицині. 
Розглядаються способи ознайомлення студентів медичних вишів із 
можливостями використання інформаційних технологій у майбутній 
професійній діяльності. У процесі дослідження виділені шляхи 
формування у них спеціальних умінь і навичок роботи з 
комп'ютерними програмами та додатками медичного призначення. 
Визначена роль медичної інформатики у підготовці майбутніх 
лікарів; виділені результати навчання дисципліни. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80774  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєва Олена Миколаївна, Лисанець Юлія Валеріївна, Знаменська 
Іванна Владиславівна, Роженко Інеса Віталіївна, Ніколаєва Наталія 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Terminological Collocations in Medical Latin and 
English: A Comparative Study"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто лінгвістичний статус термінологічних 
словосполучень у субмові медицини, проаналізовано найбільш 
продуктивні моделі терміноутворень. Дослідження здійснено на 
матеріалі термінологічних словосполучень в латинській та 
англійській мовах з використанням структурного, етимологічного, 
порівняльного методів, а також методу семантичного аналізу і теорії 
концептуальної метафори. У латинській та англійській мовах 
медицини виокремлено групи термінологічних словосполучень: (1) 
термінологічні словосполучення з низьким рівнем ідіоматичності; (2) 
термінологічні словосполучення із семантичним зв'язком 
компонентів внаслідок метафоричного характеру термінологічного  
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елемента з активною пасивною валентністю; (3) клінічні ідіоми - 
термінологічні словосполучення з вищим ступенем ідіоматичності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80775  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєва Олена Миколаївна, Лисанець Юлія Валеріївна, Мелащенко 
Марина Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Latin as a Language of International Communicative 
Status: Medicine of the 16th-17th Centuries"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано статус латинської мови з точки зору історії 
медицини, функціональної стилістики і термінознавства. На значному 
фактичному матеріалі продемонстровано, що впродовж XVI-XVII ст. 
латинська мова виступала повноцінною мовою з чітко орієнтованим 
міжнародним статусом. Показано, що латинська мова як один із 
основних інструментів наукового пізнання не лише виконувала 
гносеологічну функцію, але й слугувала засобом комуляції, рецепції, 
трансляції та популяризації досягнень різних галузей медицини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80776  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисанець Юлія Валеріївна, Мороховець Галина Юріївна, Бєляєва 
Олена Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Stylistic features of case reports as a genre of medical 
discourse"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджено стилістичні особливості описів клінічних 
випадків як жанру англомовного медичного дискурсу. Виявлено 
випадки вживання граматичних та лексичних категорій, характерних 
для даного жанру: використання особових займенників і активних 
форм минулого неозначеного часу дієслів. Доведено, що описи 
клінічних випадків мають ряд унікальних стилістичних особливостей,  
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що відрізняють їх від наукової статті та інших жанрів англомовного 
медичного дискурсу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80777  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  HULK (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Герої"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80778  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сарапіна Ольга Андріївна, Пінчук Тетяна Анатоліївна, Стефанович 
Наталія Ярославівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія бухгалтерського обліку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80779  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сарапіна Ольга Андріївна, Пінчук Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вдосконалення обліку в бюджетних установах в умовах 
використання сучасних інформаційних технологій (на прикладі 
системи "Дебет Плюс")"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80780  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сарапіна Ольга Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Фінансова реструктуризація як основа формування 
концептуальних підходів до організаційного розвитку підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80781  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелікман Владислав Давидович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опорний конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий облік і 
звітність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Опорний конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий 
облік і звітність" для студентів спеціальностей за напрямом 0501 - 
економіка та підприємництво / Укл. : В. Д. Зелікман. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2001. - 50 с. 

 
Анотація   

В роботі наведені актуальні на момент видання робоча програма 
дисципліни "Фінансовий облік і звітність", загальні методичні 
вказівки до вичення та пояснення до окремих тем, текстові питання 
для перевірки якості засвоєння матеріалу та література, що 
рекомендується. Призначення для студентів економічних 
спеціальностей, науковців, викладачів, керівників і фахівців з обліку 
підприємств. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80782  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелікман Владислав Давидович, Сокольська Рената Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опорний конспект лекцій "Основи менеджменту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зелікман В. Д., Сокольська Р. Б. Основи 

менеджменту : опорний конспект лекцій. - Дніпропетровськ : 
НМетАУ, 2002. - 82 с. 

 
Анотація   

В опорному конспекті наведені актуальні на момент видання робоча 
програма з дисципліни "Основи менеджменту", методичні вказівки до 
вивчення, конспекти лекцій та пояснення до усіх тем дисципліни, 
література, що рекомендується.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80783  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелікман Владислав Давидович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Конспект лекцій "Контролінг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зелікман В. Д. Контролінг : Конспект лекцій. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2008. - 45 с. 

 
Анотація   

В роботі стисло розглянуті основні поняття та принципи контролінгу, 
його основні концепції та функції. Проаналізовано управлінський 
облік на основі контролінгу, організація служби контролінгу на 
підприємстві та система інформаційного забезпечення управлінських 
рішень. Досліджені перспективи розвитку контролінгу в Україні та 
наведена література, що рекомендується для вивчення дисципліни 
"Контролінг". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80784  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубенко Олексій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Одессит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головний герой Костя-Одесит пройшов Майдан та війну на Донбасі, 
де був поранений. Одужав після поранення та почав малювати 
незвичайні картини, в нього відкривається дар передбачення. 
Завдяки своїм картинам Костя потрапляє в непередбачувані та цікаві 
ситуації. Художній твір з елементами містики захоплює своєю 
динамічністю та незвичайним сюжетом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80785  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Труш Володимир Євдокимович, Єремян Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Бухгалтерський облік. Частина I 

(Основи бухгалтерського обліку)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80786  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єремян Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Сучасні підходи до формування декларації з податку 

на прибуток підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80787  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Труш Володимир Євдокимович, Єремян Олена Михайлівна, Шрам 

Тетяна Валеріївна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

323 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Бухгалтерський облік. Частина II"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80788  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троско Сергій Ігорович, Новікова Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Дикая Луна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80789  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакуменко Олена Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Історія європейської 

філософії: становлення та розвиток. Робочий зошит. Завдання для 
самостійної роботи на практичних заняттях студентів денної форми 
навчання інженерних та інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80790  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Михайло Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Сними ботинок с головы: как мыслить в 7D"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузьмін М. В. Сними ботинок с головы : как 
мыслить в 7D / М. В. Кузьмин - К. : ["2UP"], 2018. - 454 c. 

 
Анотація   

Книга "Сними ботинок с головы или как мыслить в 7D" є 
викладенням авторської концепції мультиплексного мислення. В це 
поняття входить сім способів мислення, які використовуються 
інтегровано для розв'язання практичних завдань та прийняття 
рішень: логічне, аналітичне, синтетичне, системне, вірогідністне, 
критичне та творче мислення. Кожному з способів присвячений 
окремий розділ книги, де даються визначення його, основи та 
приклади його застосування, сучасні проблеми в навчанні та 
використанні. Окрім теоретичної частини, книга містить частину 
"Практикум", де подані 7 діалогів автора з 7 менеджерами, що 
доповнюють теорію. В основі діалогів лежать семінари автора, 
проведені ним в першому півріччі 2016 року. Книга буде корисною 
для широкого загалу читачів: студентів, молодих співробітників, 
менеджерів, тренерів з розвитку персоналу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80791  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клаус, Аркадій Кларус (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Вселенная как ассоциация квантов. Дневник второй (научно-
популярная панодрама кванто-скрибо в трех трактатах)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основною особливістю панодрами є новий погляд на створення світів, 
галактик, планетарних світів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80792  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетерев Євген Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

325 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система 
діагностики маслонаповненого обладнання за результатами 
хроматографічного аналізу HVbase 1.0" ("HVbase 1.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

HVbase 1.0 - це інформаційно-аналітична система, призначена для 
зберігання результатів хроматографічного аналізу високовольтного 
маслонаповненого обладнання, забезпечення зручного пошуку, 
редагування та друку інформації, визначення дефектів обладнання, 
що піддається аналізу, та створення протоколів аналізу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80793  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальчикова Дар'я Сергіївна, Карташова Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний зошит "Методика викладання фахових природничих 

дисциплін у вищому навчальному закладі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний зошит орієнтований на формування професійних 
компетентностей студентів - майбутніх викладачів вищої школи, на 
основі набутих методологічних, методичних і фахових знань. У 
структурі навчального зошита є розділ теоретичних відомостей, 
наведено завдання для аудиторної та позааудиторної роботи студентів 
на  різних рівнях навчально-пізнавальної діяльності. Навчальний 
зошит рекомендований студентам і викладачам біологічних, 
географічних та екологічних спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80794  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богадьорова Лариса Михайлівна, Омельченко Наталя В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

"Методичні рекомендації для проведення практичних і семінарських  
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                                                            занять для студентів спеціальностей 106 Географія, 103 Науки про 
Землю, 014.07 Середня освіта (Географія) денної та заочної форм 
навчання "Географія світового господарства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науково-методичному виданні викладені методичні рекомендації 
для підготовки до семінарів і практичних робіт, а також самостійної 
роботи студентів з дисципліни "Географія світового господарства". 
Методичні рекомендації спрямовані на формування базових знань у 
галузі наукознавства і географії, розвиток критичного і аналітичного 
мислення, вдосконалення умінь роботи з різними джерелами 
інформації, коректної її систематизації і представлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80795  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гукалова Ірина Володимирівна, Омельченко Наталя В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

"Методичні рекомендації для проведення практичних і семінарських 
занять для студентів спеціальностей 106 Географія, 103 Науки про 
Землю, 014.07 Середня освіта (Географія) денної та заочної форм 
навчання "Вступ до фаху"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науково-методичному виданні викладені рекомендації для 
підготовки до семінарів і практичних  робіт, а також самостійної 
роботи студентів з дисципліни "Вступ до фаху". Методичні 
рекомендації спрямовані на формування базових знань у галузі 
наукознавства і географії, розвиток критичного і аналітичного 
мислення, вдосконалення умінь роботи з різними джерелами 
інформації, коректної її систематизації і представлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80796  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальчикова Дар'я Сергіївна, Омельченко Наталя В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Посібник "Робочий зошит. Навчально-методичний посібник до 

практичних і семінарських занять "Економічна та соціальна 
географія України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить методичні розробки до виконання практичних та 
семінарських занять з курсу економічної та соціальної географії 
України. Завдання практичних робіт включають статистичний 
матеріал, картографічні заготовки, методичні поради, що дозволяє 
студентам оволодіти всіма необхідними знаннями та навичками, 
передбаченими програмою дисципліни і освітньо-кваліфікаційною 
програмою підготовки студента-географа і еколога. Робочий зошит 
рекомендований студентам і викладачам географічних, економічних 
спеціальностей, оскільки містить не тільки розробки практичних 
робіт, але і значну кількість цікавого і корисного статистичного 
матеріалу стосовно соціально-економічного розвитку України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80797  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальчикова Дар'я Сергіївна, Нападовська Ганна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Посібник "Робочий зошит. Навчально-методичний посібник до 

практичних і семінарських занять "Методологія і методи суспільно-
географічних досліджень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить практичні та семінарські заняття з курсу методи і 
методики суспільно-географічних досліджень. Завдання практичних 
робіт включають статистичний матеріал, картографічні заготовки, 
методичні поради, що дозволяє студентам оволодіти всіма 
необхідними знаннями та навичками, передбаченими програмою 
дисципліни і освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки 
студента-географа.  Робочий зошит рекомендований студентам і 
викладачам географічних, економічних спеціальностей, оскільки 
містить не тільки розробки практичних робіт, але і значну кількість 
цікавого і корисного статистичного матеріалу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80798  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флакс Владислав Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "OWOX CI"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "OWOX CI" є консольним додатком для 
автоматизації дій Continuous Integration / Delivery, спрощення 
взаємодії із зовнішніми сервісами (TargetProcess, GitLab, Git, Jenkins, 
BigQuery, Composer тощо). Ця програма придатна для проектів, які 
мають формалізований процес CI/CD та можуть автоматизувати його. 
Програма розширює та дозволяє додавати інтеграцію з різними 
сервісами, для кожного сервісу є свій контент. Контент (поточний 
проект) роботи програми "OWOX CI" є можливістю керувати 
набором команд, їх параметрами, поведінкою і т. д., динамічно 
використовувати існуючий (загальний) код так, як якби для кожного 
проекту був створений свій набір інструментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80799  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фандєєва Аліна Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Змішане навчання як 
технологія змін і трансформації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі висвітлено питання застосування змішаного навчання в 
вищих навчальних закладах.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80800  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Звягольська Ірина Миколаївна, Полянська Валентина Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб аферентно-репродуктивної спрямованості 
підготовки студентів з мікробіології, вірусології та імунології до 
ліцензійного іспиту Крок 1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу твору покладено інформаційні технології, які спрямовані на 
підвищення ефективності підготовки студентів медичного,  
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стоматологічного факультетів та студентів факультету підготовки 
іноземних студентів до іспиту Крок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80801  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Крістіна Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Основи економічної 
безпеки: методичні вказівки для проведення практичних занять для 
студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 
"Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розробка конкретизує зміст навчальної програми, послідовність і 
специфіку вивчення предмета, включає завдання та список 
літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80802  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Письменний Олег Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Протидефляційна стійкість ґрунтів Степу України залежно 
від вмісту елементарних ґрунтових частинок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80803  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінченко Максим Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Готельєр"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80804  
 
Дата реєстрації авторського права  07.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика "BIONIC FOOD" ("BIONIC 

FOOD")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу методики закладені рекомендації з харчування та 
можливості обліку індивідуальних особливостей конкретної людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80805  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сосновенко Наталія Василівна, Григоренко Оксана Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Методические 

рекомендации по использованию метафорических ассоциативных 
карт "Мудрость природы и человека"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська колода метафоричних асоціативних карт складається з 
двох частин. Перша частина - 27 карт з назвами емоцій та почуттів. 
Друга частина - 53 карти з зображенням явищ та об'єктів природи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80806  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мостипан Костянтин Євгенійович, Чумачов Андрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Дизайн сайту royalstandard.com.ua"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80807  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцехівська Любов Іустимівна, Копилов Кирило Вячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук 
України, Товариство з додатковою відповідальністю "Український 
науково-дослідний інститут харчової промисловості" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Технологічна 
інструкція з виробництва ковбаси варено-копченої вищого сорту 
"Древньокиївська" до ДСТУ 4591:2006" ("ТІ ДСТУ 4591:2006")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Технологічна інструкція поширюється на виробництво ковбаси 
варено-копченої "Древньокиївська" вищого сорту згідно з ДСТУ 
4591:2006 "Ковбаси варено-копчені. Загальні технічні умови".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80808  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стефанович Наталія Ярославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи наукових досліджень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80809  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сарапіна Ольга Андріївна, Пінчук Тетяна Анатоліївна, Стефанович 

Наталія Ярославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Організація і методика економічного аналізу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80810  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сарапіна Ольга Андріївна, Кочубей Марина Євгенівна, Стефанович 

Наталія Ярославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Облік у банках"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80811  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самарін Станіслав Валерійович (Стас Самарін)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Цирковий номер "Прометей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цирковий номер був поставлений у жанрі "циркове жонглювання".  
У драматургії номера та трюковій частині здійснюється жонглювання 
м'ячиками. Відтворені риси Бога Прометея.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80812  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Твердохліб Дмитро Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка есе "ЗОВ. Азбука жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Керуючись своїм життєвим досвідом, автор спробує переконати 
читачів відмовитися від згубної установки, підказати причину 
невідповідності бажаного і одержуваного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80813  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонік Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Трансформація рівня життя осіб з інвалідністю в контексті 

соціально-економічного розвитку країни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікуввання: Сафонік Н. П. Трнсформація рівня життя осіб з 

інвалідністю в контексті соціально-економічного розвитку країни // 
Економічний аналіз. - 2017. - Том 27. № 3. - С. 93-100. 

 
Анотація   

Проаналізовано тенденції у зміні чисельності осіб з інвалідністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80814  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонік Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Теоретичні аспекти соціального захисту населення в 

Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сафонік Н. П. Теоретичні аспекти соціального 
захисту населення в Україні // Сучасні питання економіки і права. - 
2016. - Випуск 1-2. - С. 56-64. 

 
Анотація   

Досліджено основні теоретичні засади соціального захисту населення, 
узагальнено існуючі класифікації функцій соціального захисту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80815  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонік Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Особливості працевлаштування осіб з інвалідністю в умовах 

соціально-економічного розвитку України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сафонік Н. П. Особливості працевлаштування осіб з 

інвалідністю в умовах соціально-економічного розвитку України // 
Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2018. - 
Випуск 28. Частина 2. - С. 136-141.  

 
Анотація   

У статті досліджено основні проблеми працевлаштування осіб з 
інвалідністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80816  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонік Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Особливості побудови та розвитку фінансових систем 

зарубіжних країн: теоретичний аспект"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сафонік Н. П. Особливості побудови та розвитку 

фінансових систем зарубіжних країн : теоретичний аспект // Збірник 
наукових праць Університету державної фіскальної служби України. - 
2017. № 2. - С. 304-316. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80817  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черепін Павло Сергійович, Гордієнко Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Формат телевізійного проекту "10х10.QUEST"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80818  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребьонкін Антон Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Бабуля в законе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Бабуля, злодійка та аферистка, бере на виховання віруючого та 
закомплексованого онука-підлітка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80819  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурдонос Людмила Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Організаційно-економічний механізм управління 
вищими навчальними закладами України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бурдонос Л. І. Організаційно-економічний механізм 
управління вищими навчальними закладами України // Економічний 
вісник університету. - 2018. - Випуск 37/1. - С. 7-12. 

 
Анотація   

Досліджено такі аспекти як оцінка організаційно-економічних умов 
діяльності вищих навчальних закладів України, система  
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вдосконалення формування й використання ресурсного забезпечення, 
стратегія розвитку механізму управління ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80820  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костик Євгенія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Перспективи розвитку вітчизняної професійної освіти в 
контексті сучасних реалій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Костик Є. В. Перспективи розвитку вітчизняної 
професійної освіти в контексті сучасних реалій // Соціум. Документ. 
Комунікація. - 2018. - Вип. 5. - С. 296-315. 

 
Анотація   

В роботі висвітлені перспективи розвитку вітчизняної професійної 
освіти в контексті сучасних реалій. Розглянуті три аспекти розвитку 
змісту професійної освіти: розширення профілю підготовки фахівців, 
інтеграція з загальною освітою і формування "базисних 
кваліфікацій".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80821  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костик Євгенія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування соціокультурної компетенції студентів на 
заняттях з іноземної мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Костик Є. В. Формування соціокультурної 
компетенції студентів на заняттях з іноземної мови // Наукові записки 
Національного університету "Острозька академія". - 2015. - Вип. 58. - 
С. 305-307. 

 
Анотація   

Автор аналізує проблему формування соціокультурної компетенції 
студентів у процесі вивчення іноземної мови на немовних 
факультетах вищих навчальних закладів. Розглядає вплив 
іншомовної комунікативної культури та особливості вивчення 
іноземної мови з погляду лінгвокраїнознавчого аспекту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80822  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костик Євгенія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Семантико-стилістична неоднозначність англійських 
паремій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Костик Є. В. Семантико-стилістична 
неоднозначність англійських паремій // Теоретична і дидактична 
філологія. -  2017. - Вип. 25. - С. 170-176. 

 
Анотація   

Розглянуто три основні аспекти: фонетично-стилістичний, лексико-
синтаксичний і лексико-семантичний. Дослідження вказаної 
проблеми дозволило визначити, що паремії англійської народної 
культури відрізняються своєю стилістичною, лексичною і 
фонетичною структурою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80823  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костик Євгенія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Проблеми сприйняття і розуміння іншомовного мовлення 
студентами нефілологічних факультетів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Костик Є. В. Проблеми сприйняття і розуміння 
іншомовного мовлення студентами нефілологічних факультетів // 
Психолінгвістика. - 2016. - Вип. 20(2). - С. 77-88. 

 
Анотація   

Проаналізовано проблему сприйняття і розуміння іншомовного 
мовлення студентами нефілологічних факультетів у вищій школі. 
З'ясовано, що іншомовне мовлення відіграє важливу роль у 
формуванні комунікативних вмінь і навичок особистості,  
враховуючи психологічні особливості студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80824  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костик Євгенія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Державна політика щодо формування інформаційного 
простору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Костик Є. В. Державна політика щодо формування 
інформаційного простору // Соціум. Документ. Комунікація : збірник 
наукових статей. - 2017. - Вип. 4. - С. 126-140. 

 
Анотація   

В роботі досліджується вплив державної політики щодо формування 
інформаційного простору, а також методи і засоби сприяння 
президентської влади бібліотечній справі в провідних країнах світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80825  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костик Євгеній Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Державний механізм забезпечення макроекономічної 

стабільності в умовах трансформаційних змін національної 
економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Костик Є. П. Державний механізм забезпечення 
макроекономічної стабільності в умовах трансформаційних змін 
національної економіки // Економічний вісник університету. - 2016. - 
Вип. 28/1. - С. 114-125. 

 
Анотація   

У контексті означеної проблематики ми спробували розглянути 
особливості формування державного механізму забезпечення 
макроекономічної стабільності в умовах трансформаційних змін 
національної економіки. Результати даного дослідження можуть бути 
застосовані у сфері вивчення проблем економічної теорії, 
національної економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80826  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костик Євгеній Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Теоретико-практичні засади управління 

природокористуванням в регіоні на сучасному етапі розвитку 
національної економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Костик Є. П. Теоретико-практичні засади 

управління природокористуванням в регіоні на сучасному етапі 
розвитку національної економіки // Економічний вісник університету. - 
2016. - Вип. 29/1. - С. 103-116. 

 
Анотація   

Вивчено теоретичні засади та розроблено практичні підходи щодо 
проблеми регіонального управління природокористування в сучасних 
умовах розвитку національної економіки. Основний науковий 
результат дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 
практичному вирішенні комплексу питань, пов'язаних з проблемою 
забезпечення механізму регіонального управління 
природокористування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80827  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костик Євгеній Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Розвиток організаційної та економічної структури 

кооперативного видавництва "Український робітник" у контексті 
вивчення проблем економічної історії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Костик Є. П. Розвиток організаційної та економічної 

структури кооперативного видавництва "Український робітник" у 
контексті вивчення проблем економічної історії // Економічний вісник 
університету. - 2016. - Вип. 31/1. - С. 156-164. 

 
Анотація   

Констатуючи розглянутий нами факт - створення та діяльність 
кооперативного видавництва "Український робітник", дає 
можливість охарактеризувати особливості формування організаційної 
структури видавництва, розкрити соціально-професійний склад 
засновників та членів, проаналізувати систему ведення 
кооперативного способу господарювання на засадах пайового 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80828  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костик Євгеній Петрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Регіональні тенденції інвестиційної політики в умовах 
трансформаційних процесів та глобалізаційних змін у країнах з 
ринковою економікою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Костик Є. П. Регіональні тенденції інвестиційної 
політики в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних 
змін у країнах з ринковою економікою // Економічний вісник 
університету. - 2017. - Вип. 35/1. - С. 140-156. 

 
Анотація   

Досліджено регіональні тенденції інвестиційної політики в умовах 
трансформаційних процесів та глобалізаційних змін в країнах з 
ринковою економікою. Результати даного дослідження можуть бути 
застосовані в галузі вивчення проблем міжнародної та регіональної 
економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80829  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костик Євгеній Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку регіону 
(на прикладі Київської області)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Костик Є. П. Сучасні тенденції соціально-
економічного розвитку регіону (на прикладі Київської області) // 
Економічний вісник університету. - 2018. - Вип. 37/1. - С. 96-108. 

 
Анотація   

Досліджено теоретичні засади та проведено аналіз соціально-
економічного розвитку регіону; розкрито соціальний та реальний 
сектор економіки; підприємництво та фінансові ресурси; інвестиційну 
та зовнішньоекономічну діяльність регіону на прикладі Київської 
області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80830  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Климов Костянтин Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис до телесеріалу "ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80831  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікторіанець (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Пропозиції щодо змін діючого 
щорічного календаря"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується реформування діючого календаря. Початок і кінець 
року узгоджується з "Північним" сонцестоянням. Вводяться 
екстремальні нульові дні. Упорядковуються дні місяців, кварталів, 
початку і кінця року. Побутовий календар набуває незмінного 
вигляду. Змінюється "Правило" вибору високосних років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80832  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнацевич Ярослав Ігорович, Грабарчук Олег Васильович, 
Мартинюк Антон Олегович, Касьянов Дмитро Андрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНОМЕ-СМАРТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ProSafe"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення для депозитних пристроїв та платіжних 
терміналів, яке забезпечує контроль над процесами прийняття 
готівки та технічного обслуговування, а також дозволяє виконувати 
платежі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
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авторського права на твір  80833  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйов Леонід Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Современные возможности в ранней диагностике и 
профилактике нарушений сердечнососудистой системы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написаний у жанрі наукової прози і містить питання діагностики 
серцево-судинної системи людини, ризиків порушення ритму при 
тахікардії, контролю серцевої діяльності під час фізичних 
навантажень, оцінки стану мікроциркуляції організму і визначення 
жорсткості артерій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80834  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрижак Олександр Євгенійович, Величко Віталій Юрійович, 
Приходнюк Віталій Валерійович, Довгий Станіслав Олексійович, 
Лісовий Оксен Васильович, Попова Марина Андріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний центр "Мала академія наук України" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна технологія 
"Трансдисциплінарні Освітні Діалоги Аплікаційних Онтологічних 
Систем - (ТОДАОС)" ("ІТ-ТОДАОС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізує процеси трансдисциплінарного перетворення 
розподілених інформаційно-освітніх ресурсів та їх агреговане 
представлення для забезпечення навчальної взаємодії з різними 
категоріями тих, що навчаються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80835  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрижак Олександр Євгенійович, Величко Віталій Юрійович, 
Приходнюк Віталій Валерійович, Довгий Станіслав Олексійович, 
Лісовий Оксен Васильович, Горборуков В'ячеслав Вікторович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний центр "Мала академія наук України" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Трансдисциплінарна Мережецентрична 
Інформаційно-Аналітична  Система - (ТМІАС)" ("ТМІАС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма, інтерактивні сервіси якої забезпечують агрегацію усіх 
інформаційних масивів, що відображають навчальну діяльність тих, 
що навчаються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80836  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявська Олена Валеріївна, Гнипа-Черневецька Лілія 
Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Збірник сценаріїв навчальних відеолекцій за курсом "Fund-Raising 
for Start-ups and Growth of SMEs / Фандрайзинг для стартап проектів 
та розвитку МСП"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник створений з метою забезпечення викладання, в тому числі 
організації дистанційного навчання, відеознімання, влаштування і 
проведення з'їздів, влаштування і проведення колоквіумів тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80837  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Олексій Леонідович, Родинський Олександр Георгійович, 
Свіргун Ілля Степанович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Психическое отражение в теории 
функциональных систем"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психическое отражение в теории функциональных 
систем. Учебно-методическое пособие. - Днепр : ПБП "Экономика", 
2018. - 36 с. 

 
Анотація   

Мета посібника висвітлити найбільш важливі терміни і поняття, 
характерні для сучасних концепцій, що пояснюють феномен 
відображення як узгодженого функціонування всіх ланок вищої 
нервової системи. Посібник підготовлено для студентів, включаючи 
іноземних, медичних і біологічних факультетів університетів, 
практичних лікарів, викладачів ВНЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80838  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гушак Галина Володимирівна (Міколяш Галина, Галка, Jaan)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Збірка "ПАЛЬЧИКИ" з музичного циклу "МЕЛОДІЇ 
ДИТИНСТВА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80839  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довжук Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Літератори Донбасу в період контрольованого 
лібералізму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Довжук І. В. Літератори Донбасу в період 
контрольованого лібералізму // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, 
політика. - 2017. - Випуск 22. - С. 79-95. 

 
Анотація   

У статті розглядається професійна діяльність письменників і поетів 
Донбасу в 1950-х - на початку 1960-х рр. в умовах так званого 
контрольованого лібералізму. Показано ставлення влади до 
літераторів та творчої інтелігенції загалом у період, коли відбувається 
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глибокий і болісний переворот у суспільній свідомості, критичний 
аналіз минулого, переоцінюються сталі цінності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80840  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Павло Олександрович (Любомир Богоявленский)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Мистический Путь Гея или Таро Черта 

Любомира Богоявленского"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує авторські магічні рецепти, містичну систему, за 
допомогою якої можливо передбачити долю, чаклувати та гадати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80841  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур Альона Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Державні запозичення: суть і роль у здійсненні державної 

фінансової політики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мазур А. М. Державні запозичення: суть і роль у 

здійсненні державної фінансової політики // Збірник наукових праць 
Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія 
"Економіка і управління". - 2015. - Випуск 34. - С. 342-350. 

 
Анотація   

У статті розкрито поняття "державні запозичення". Визначено їх суть 
та функції. Досліджено вплив державних запозичень на фінансову 
політику. Сформовано чотири підходи до практикування поняття 
державних запозичень та окреслено їх функції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80842  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур Альона Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оцінка внутрішніх державних запозичень в контексті 
забезпечення фінансовими ресурсами держави"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто поняття внутрішніх державних запозичень. 
Проведено оцінку внутрішнього державного боргу та його структури. 
Визначено роль державних запозичень у формуванні фінансових 
ресурсів держави. Запропоновано заходи щодо підвищення 
ефективності залучення внутрішніх державних запозичень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80843  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур Альона Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Зовнішні державні запозичення як інструмент фінансування 
державного бюджету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мазур А. М. Зовнішні державні запозичення як 
інструмент фінансування державного бюджету // Державна фінансова 
політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та 
практиків. Збірник тез наукових доповідей І Всеукраїнської науково-
практичної конференції. - 2018. - С. 75-77. 

 
Анотація   

У праці розглянуто зовнішні державні запозичення як джерела 
фінансування державного бюджету. Проаналізовано обсяги 
здійснення зовнішніх державних запозичень України за період 2012-
2016 рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80844  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур Альона Миколаївна, Мазур Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Амортизаційна політика: теоретичні аспекти та роль у 
підвищенні ефективності діяльності суб'єктів підприємництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мазур А. М., Мазур М. М. Амортизаційна політика : 
теоретичні аспекти та роль у підвищенні ефективності діяльності 
суб'єктів підприємництва // Приазовський економічних вісник. - 2017. - 
№ 5(05). - С. 294-298. 

 
Анотація   

У статті досліджено наукові підходи до визначення поняття 
"амортизація". Запропоновано власне визначення амортизації. 
Розглянуто основні концепції амортизації. Визначено основні підходи 
до визначення амортизаційної політики. Виявлено напрями вибору 
методів нарахування амортизації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80845  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур Альона Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Використання державних запозичень на 
фінансування державних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мазур А. М. Використання державних запозичень на 
фінансування державних підприємств // Матеріали ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції "Проблеми розвитку потенціалу 
підприємства в глобальних економічних умовах" присвяченої 85-
річчю Національного авіаційного університету. - 2018. - С. 41-42. 

 
Анотація   

У праці розглянутий один із напрямів використання державних 
запозичень: фінансування державних підприємств. Проаналізовано 
динаміку державних запозичень, що спрямовані на фінансування 
державних підприємств. Досліджені особливості використання 
запозичених коштів на фінансування підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80846  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Феодосійович, Куриліна Оксана Василівна, Іванова 
Майя Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідкове видання "Право інтелектуальної власності: 
Термінологічний словник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванов Ю. Ф., Куриліна О. В., Іванова М. В. Право 
інтелектуальної власності : Термінологічний словник - К. : Освіта 
України, 2017. - 284 с. 

 
Анотація   

В словнику на основі чинного законодавства розкривається 
термінологія права інтелектуальної власності. Довідник містить 
близько 1000 визначень. Систематизація понятійного апарату в сфері 
інтелектуальної власності має на меті підвищення ефективності 
правового регулювання, сприяння поширенню правової культури та 
правової свідомості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80847  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Оксана Ігорівна, Рац Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до комплексної оцінки фінансових 

ризиків банку в умовах невизначеності зовнішнього середовища"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Застосування методичного підходу до комплексної оцінки фінансових 
ризиків банку в умовах невизначеності зовнішнього середовища 
дозволить проводити обґрунтовану всебічну оцінку основних ризиків 
діяльності банку, враховувати ступінь нестабільності та 
невизначеності зміни ризиків, значущість окремих видів ризиків у 
складі фінансового ризику.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80848  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буток Олена Володимирівна, Лаврентьєв Олександр Миколайович, 

Сергієнко Юрій Петрович, Кисленко Дмитро Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Розвиток витривалості під час занять з гирьового спорту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаврентьєв О. М., Сергієнко Ю. П., Кисленко Д. П., 
Буток О. В. Розвиток витривалості під час занять з гирьового спорту // 
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                                                            Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. - 
2017. - Випуск 147. Том ІІ. - С. 188-191. 

 
Анотація   

В роботі розглядається питання розвитку витривалості під час 
тренувального процесу  в гірьовому спорті засобами загальної 
фізичної та спеціальної підготовки. Організація та формування 
навантажень, використання технічних елементів і вправ для 
удосконалення спортивної форми за спортивною кваліфікацією та 
періодом підготовки. Проведений аналіз тренерської діяльності, 
узагальнення наукової, навчально-методичної літератури щодо 
організації та проведення тренувальних занять.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80849  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буток Олена Володимирівна, Лаврентьєв Олександр Миколайович, 

Сокіл Олег Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Рухова активність запорука здорового способу життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаврентьєв О. М., Буток О. В., Сокіл О. А. Рухова 

активність запорука здорового способу життя // Науковий часопис 
НПУ ім. М. П. Драгоманова.  - 2017. - Випуск 4 (85) 17. - С. 65-68. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80850  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буток Олена Володимирівна, Лаврентьєв Олександр Миколайович, 
Дашковська Анастасія Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Актуальные проблемы физической подготовки женщин в 

правоохранительных органах Украины"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лаврентьев А. Н., Буток Е. В., Дашковская А. В. 
Актуальные проблемы физической подготовки женщин в 
правоохранительных органах Украины // Науковий часопис НПУ           
ім. М. П. Драгоманова. - 2013. - Випуск 3 (31).  - С. 74-79. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80851  
 
Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабак Оксана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Український вчений, громадський діяч І.А. 

Фещенко-Чопівський"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бабак О. І. Український вчений, громадський діяч 

І.А. Фещенко-Чопівський // Наукові записки. - 2007. -  Випуск 10. -           
С. 14-23. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80852  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабак Оксана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Українсько-польські відносини (від 1980-х років до 
2005 р.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бабак О. І. Українсько-польські відносини (від 1980-х 
років до 2005 р.) : Наукове видання / Відп. ред. В. М. Даниленко. - 
Кіровоград, 2005. -  144 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80853  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабак Оксана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Польські зразки євроатлантичної інтеграції та 
українсько-польські відносини 90-х рр. XX ст."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80854  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабак Оксана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Українська наукова асоціація в Празі: період 
заснування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бабак О. І. Українська наукова асоціація в Празі : 
період заснування // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої 
історії. - 2006. - Випуск 7. - С. 20-23. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80855  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Сергій Анатолійович, Сергієнко Юрій Петрович, 
Лаврентьєв Олександр Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування тактики дій курсантів з урахуванням їх 
розумової діяльності під час навчання у ВНЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сергієнко Ю., Лаврентьєв О., Антоненко С. 
Формування тактики дій курсантів з урахуванням їх розумової 
діяльності під час навчання у ВНЗ // Слобожанський науково-
спортивний вісник. - 2016. - № 4 (54). - С. 94-98. 

 
Анотація   

Формування тактичних дій курсантів із урахуванням їх розумової 
діяльності на заняттях з навчальних дисциплін, пов'язаних з 
моделюванням ситуацій із службової діяльності; аналіз 
правоохоронної практики у проведенні різних оперативно-слідчих дій, 
пов'язаних із затриманням правопорушників, та їх переслідування. 
Для проведення долслідження використовувались комп'ютерні тести 
оцінки психофізіологічних здібностей спортсменів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80856  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошко Анатолій Васильович, Піндюра Вячеслав Олексійович, 
Онопрієнко Роман Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Підпрограма формування та передачі даних про 
кількісні характеристики режимів електроспоживання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підпрограма застосовується для формування набору макетів для 
передачі інформації про електроспоживання на верхній рівень та між 
суб'єктами Енергоринку України (типи макетів 30817, 30818, 30900 та 
інші)  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80857  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривонос Андрій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Франчайз-опціон: визначення 
терміну (нотатки для виступів)" ("Визначення терміну "франчайз-
опціон")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Франчайз-опціон - модель фінансових відносин для старту 
франчайзингової точки, яка передбачає участь у капіталі 
новоствореного бізнесу інвесторів та право ініціатора створення 
точки - франчайзі, на викуп часток інших інвесторів відповідно до 
термінів вивільнення коштів, інвестованих в проект, за участі 
Асоціації франчайзингу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80858  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будник Юлія Андріївна, Мулявка Дмитро Григорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Управління системою професійної орієнтації в 
Україні: адміністративно-правовий аспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячується комплексному дослідженню 
адміністративно-правового регулювання управління системою 
професійної орієнтації в Україні, визначення основних проблем та 
розроблення на основі комплексного аналізу теоретичних положень, 
чинного законодавства України та практики його застосування, 
пропозицій щодо його удосконалення, управління системою 
професійної орієнтації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80859  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильченко Сергій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз "Megaкамерний пересувний склад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз споруди, яка призначена для використання у завантажувально-
розвантажувальних пунктах як складу для зберігання товарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80860  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рязанцева Валентина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру 

"ЕКОНОМЕТРІЯ". Програма та робоча програма"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисципліна розширює знання студентів в області економетричних 
методів, навчає використовувати практичні економетричні методи і 
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моделі в дослідженні реальних економічних об'єктів на мікро- та 
макрорівнях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80861  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лагутін Василь Дмитрович, Вертелєва Оксана Василівна, Міняйло 
Олександр Іванович, Бакалінська Ольга Олегівна, Хрустальова 
Вікторія Вікторівна, Лебедева Лариса Валеріанівна, Соколовська 
Ірина Петрівна, Герасименко Анжеліка Григорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління у сфері економічної конкуренції", 
том 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику на системній основі розкрито теоретичні 
засади та сучасну практику захисту й розвитку економічної 
конкуренції загалом та в економіці України зокрема.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80862  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Ганна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Захист прав споживачів страхових послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії на основі норм чинного законодавства здійснено 
теоретичне дослідження правового регулювання зобов'язань з 
надання страхових послуг, відображено правові позиції щодо 
існуючих проблемних аспектів захисту прав споживачів страхових 
послуг. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80863  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

355 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гелета Олег Леонтійович, Стич Оксана Ігорівна, Горобчишин Олег 
Вікторович, Кічняєв Андрій Миколайович, Ляшок Вадим Ігорович, 
Сергієнко Ігор Антонович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика діагностики і оцінювання прогнозної 
вартості геологічних зразків у музейних колекціях" ("Методика 
діагностики і оцінювання вартості геологічних зразків")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розроблена на основі роботи "Розробка критеріїв вартісних 
характеристик для оцінки колекційних зразків геологічних і 
природних пам'яток з метою створення базових реєстрів (баз даних) 
об'єктів рухомої та нерухомої спадщини".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80864  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєвцев Олександр Рудольфович, Грущинська Олена Володимирівна, 
Ємельянов Ігор Олександрович, Андреєв Олексій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розробка стандартів щодо вимірювання показників 
складу та властивостей дорогоцінного, напівдорогоцінного та 
декоративного каміння при гемологічних дослідженнях" ("Розробка 
стандартів показників каміння при гемологічних дослідженнях")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукова робота по розробці стандартів щодо вимірювання показників 
складу та властивостей дорогоцінного, напівдорогоцінного та 
декоративного каміння при гемологічних дослідженнях дозволяє 
стандартизувати методики виконання вимірювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80865  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гелета Олег Леонтійович, Татарінцев Володимир Іванович, 
Вишневська Лариса Іванівна, Ємельянов Ігор Олександрович, 
Зубарев Сергій Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний гемологічний центр України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Перегляд чинних та створення нових державних 
стандартів України у сфері гемології та ювелірної справи" ("Перегляд 
та створення стандартів України у гемології та ювелірній справі")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукова робота з перегляду і створення стандартів України у сфері 
гемології та ювелірної справи проводилася з метою приведення 
чинних ДСТУ у цій сфері до міжнародних визнаних норм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80866  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черепов Віталій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка креслень "Вітрогенераторна, енергетична, змінно-

конфігураційна уловлювальна магістраль" ("Вітроловна 
магістраль")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Креслення магістралі, що призначена для збору вітру вітроуловлювальною 
секцією в статичному русі об'єкта в атмосфері Землі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80867  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арбузова Юлія Вікторівна, Аблова Галина Василівна, Матвієнко 

Тетяна Володимирівна, Позднякова Марина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 

політехнічного університету 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальне видання "Методичні вказівки до підготовки та 

проведення комплексного фахового екзамену молодшого спеціаліста 
денної форми навчання спеціальностей: 5.14010301 "Туристичне 
обслуговування"; 242 "Туризм" напряму підготовки "Туризм"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки рекомендовано студентам, які складають 
комплексний фаховий екзамен в 7 семестрі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80868  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кріхелі Ангеліна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса для театральної постановки "Спасти Кощея/Врятувати 
Кощія/Save Koschei"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80869  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кріхелі Ангеліна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса для театральної постановки "Как котенок Правду искал"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Коли з родини кращого друга от-от піде справжнє Щастя, хто, як не 
маленьке кошеня, спроможний врятувати ситуацію?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80870  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машкова Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-методичного характеру "Туристсько-рекреаційний 
комплекс України. Методичні рекомендації для проведення 
практичних і семінарських занять для студентів спеціальностей 106 
Географія, 103 Науки про Землю, 014.07 Середня освіта (Географія) 
денної та заочної форм навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета твору - сформувати у студентів систему знань і вмінь з теорії та 
практики організації туристичної діяльності в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80871  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машкова Ольга Вікторівна, Нападовська Ганна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-методичного характеру "Географія Херсонської 

області. Методичні рекомендації для проведення практичних і 
семінарських занять для студентів спеціальностей 106 Географія, 103 
Науки про Землю, 014.07 Середня освіта (Географія) денної та заочної 
форм навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір знайомить студентів з історико-географічними, природно-
ресурсними, геодемографічними, соціально-економічними 
особливостями Херсонської області, основами регіонального аналізу 
та планування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80872  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калганов Михайло Андрійович (Michael Renard), Yar Som 

(псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Відпускаю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Українська пісня про підступність кохання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80873  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Микола Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Монументальна скульптурна 

композиція увіковічення авторів (творців) Державного гімну України - 
Чубинському П. П. та Вербицькому М. М."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Винайдено один з перспективних рішень розміщення постатей авторів 
гімну, застиглих в позах, характерних миттєвості процесу творіння 
поета і композитора, що височитимуть над п'єдесталом у вигляді 
дзвона, загальною висотою 12-15 м. Чотири напівоголені атлетичні 
постаті козаків у звичних позах стражів Вітчизни по кутах чотирьох 
напрямків світу, готових у будь-яку мить стрімко рушити у напрямку 
виникнення загроз і небезпек, щоб покласти "душу і тіло за нашу свободу".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80874  
 
Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономарьова Дар'я Олександрівна (darin4ick)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис літературного письмового твору "ПИСЬМО-

ВОСПОМИНАНИЕ. ГЛАВА 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80875  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боженко Олег Анатолійович (KorgStyle & Modern Martina)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів без тексту "Альбом Modern Martina"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80876  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Юрій Олександрович, Висотенко Роман 
Олександрович, Куриляк Ігор Степанович, Кучер Олег Васильович, 
Заєць Іван Михайлович, Марченко Олександр Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Науково-дослідний інститут геодезії і 
картографії" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, база даних, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма та База даних "Програмно-методичний 
комплекс вивчення і визначення параметрів фігури Землі та 
гравітаційного поля (побудова моделі квазігеоїда на територію 
України)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма та База даних є програмною оболонкою нового покоління, 
яка дозволяє на базі новітніх комп'ютерних та інформаційних 
технологій створювати і підтримувати інформаційну модель 
квазігеоїда на територію України, забезпечити оперативне 
розповсюдження поправок моделі квазігеоїда, переобчислювати 
нормальні висоти в геодезичні і навпаки при виконанні топографо-
геодезичних, картографічних, земельно-кадастрових та інших робіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80877  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кужелєв Михайло Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Сучасний стан фінансування української науки: проблеми 
та перспективи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кужелєв М. О. Сучасний стан фінансування 
української науки : проблеми та перспективи // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. - 2015. - Випуск 13. - С. 129-131. 
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Анотація   
Стаття присвячена аналізу сучасного стану фінансування науки в 
Україні. Визначено головні проблеми у фінансуванні науки, зроблено 
висновки та запропоновано рекомендації для дослідження даного 
питання. На основі аналізу в подальшому запропоновано 
використовувати концептуальний підхід при розробці заходів щодо 
фінансування науки в Україні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80878  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босак Світлана Пилипівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Телепроект (освітньо-пізнавальна програма) "Мовознай" 
("Мовознай")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір покликаний допомогти українцям очистити мову від спотворень, 
збагатитися питомо українськими словами, підвищити рівень 
мовленнєвої культури. Це освітньо-пізнавальна програма, у якій 
ведуча допомагає подолати психологічні бар'єри у вивченні 
української мови; на прикладах показує: "як воно є" і "як воно має 
бути"; пропонує самобутні українські слова, які допоможуть замінити 
суржик у щоденному житті.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80879  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрійченко Жанна Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до оцінки конкордації НОР і 
міжнародних оцінок у сфері ПВД/ФТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою розробки методичного підходу є створити наукове підґрунтя 
для порівняння результатів національної і міжнародної оцінки 
ризиків системи протидії легалізації доходів та фінансуванню 
тероризму в Україні, що дозволить визначити зовнішній статус  
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України у світовій системі протидії легалізації доходів та 
фінансуванню тероризму на основі результатів Національної оцінки 
ризиків.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80880  
 

Дата реєстрації авторського права  10.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кужелєв Михайло Олександрович, Нечипоренко Аліна 
Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Механізм реалізації регіональних інвестиційних програм як 
фінансовий інструмент стимулювання регіонального розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кужелєв М., Нечипоренко А. Механізм реалізації 
регіональних інвестиційних програм як фінансовий інструмент 
стимулювання регіонального розвитку // СХІД. Аналітично-
інформаційний журнал. - 2017. - Випуск 6 (152). - С. 22-27. 

 
Анотація   

У статті розглянуто питання реалізації регіональних інвестиційних 
програм, які здатні впливати на соціально-економічний розвиток 
регіонів. Особлива увага приділена розробці концепції вдосконалення 
механізму реалізації регіональних інвестиційних програм як 
фінансового інструмента стимулювання регіонального розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80881  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернієнко Павло Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Will of Darkness"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80882  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полька Надія Степанівна, Гозак Світлана Вікторівна, Станкевич 
Тетяна Валеріївна, Єлізарова Олена Тарасівна, Парац Алла Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут громадського здоров'я                                
ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "ПРОФІЛАКТИЧНА 
ПРОГРАМА "ЗДОРОВИЙ ШКОЛЯР" ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я УЧНІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надані схема і алгоритм впровадження комплексної програми 
"Здоровий школяр", яка розроблена з метою підвищення 
ефективності профілактики порушень здоров'я дітей під час навчання 
у закладах середньої освіти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80883  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косинська Влада Олександрівна (Super Vlada)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Естрадна пісня "Fm волна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про мрію, віру в свої сили і безмежні можливості сили слова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80884  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меренкова Любов Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оцінка державного боргу та боргової політики у контексті 
забезпечення боргової безпеки України"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

364 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано показники державного боргу України.             
За вітчизняною методикою оцінено боргову безпеку України, зроблено 
висновок щодо її незадовільного стану.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80885  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меренкова Любов Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Типи дивідендної політики підприємства та їх особливості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті надана характеристика теоріям дивідендної політики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80886  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меренкова Любов Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Фінансовий контролінг як система ефективного управління 
підприємством"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Узагальнено та проаналізовано теоретичні підходи до визначення 
сутності понять "контролінг" і "фінансовий контролінг". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80887  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меренкова Любов Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Боргова безпека України: теоретичні засади, стан, перспективи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито економічний зміст поняття боргової безпеки держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80888  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меренкова Любов Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості управління фінансовими ресурсами 
підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті узагальнені підходи до визначення сутності фінансових 
ресурсів підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80889  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бояринцев Євген Львович, Будкіна Ірина Євгенівна, Бурлуцька 
Марія Едуардівна, Гопченко Євген Дмитрович, Докус Ангеліна 
Олександрівна, Катинська Ірина Вікторівна, Кічук Наталія Сергіївна, 
Овчарук Валерія Анатоліївна, Погорелова Марина Полікарпівна, 
Романчук Марина Євгенівна, Тодорова Олена Іванівна, Шакірзанова 
Жаннетта Рашидівна, Шаменкова Ольга Ігорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Розрахункові 
характеристики гідрологічного режиму річок України (остаточний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається універсальна методика розрахунків характеристик 
гідрологічних режимів річок різних географічних зон України, яка  
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має теоретичні переваги, порівняно з відомими вітчизняними і 
зарубіжними аналогами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80890  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Тетяна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Проблеми формування системи порівнянних 
показників прибутковості підприємств країн-членів ОЕСР і України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є дослідження ступеня узгодженості методик розрахунку 
коефіцієнтів операційної рентабельності в країнах-членах ОЕСР і в 
Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80891  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Тетяна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Можливості застосування АВС-аналізу при 
формуванні товарного асортименту з урахуванням його структурної 
неоднорідності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є уточнення підходів, дослідження можливостей та 
вдосконалення методики застосування АВС-аналізу при формуванні 
та оптимізації асортименту торгового підприємства з урахуванням 
неоднорідності його товарної номентклатури. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80892  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Тетяна Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Можливості та сфера застосування методу аналізу 
ієрархій в логістиці розміщення гостей в готельно-ресторанному 
бізнесі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Уточнено схему побудови і подальшого аналізу ієрархії критеріїв 
вибору оптимального клієнтопотоку підприємств готельно-
ресторанної сфери.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80893  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Тетяна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вплив концептуальних основ і методики складання 
фінансової звітності на релевантність аналізу фінансових результатів 
діяльності підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою дослідження є виявлення розбіжностей між актуальними 
підходами щодо визначення та віднесення окремих складових 
фінансової звітності до категорії "фінансові результати".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80894  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Тетяна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Можливості застосування балансового методу при 
управлінні витратами робочого часу на підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У статті уточнено підходи, досліджено можливості та особливості 
застосування балансового методу при управлінні витратами робочого 
часу на підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80895  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Тетяна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Баланс производственных мощностей: роль, место и 
возможности применения в учетно-аналитической работе на 
промышленном предприятии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті уточнено підходи до застосування балансового методу як під 
час побудови балансових моделей виробничих потужностей, так і під 
час вирішення допоміжних завдань, пов'язаних із контролем 
правильності аналітичних розрахунків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80896  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Тетяна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Можливості і сфера застосування балансового методу 
при плануванні матеріально-технічного забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто проблеми використання балансового методу при 
плануванні матеріально-технічного забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80897  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінська Тетяна Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Організаційно-методичні аспекти аналізу діяльності 
установ державного сектору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80898  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінська Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Організаційно-інформаційна модель податкового 

аналізу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80899  
 
Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінська Тетяна Анатоліївна, Самчинська Ярослава Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Аудит страхових компаній: теорія, організація, 

методика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80900  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінська Тетяна Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Теоретичні та організаційно-методичні аспекти 
аналізу фінансової безпеки підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80901  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінська Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Комплексний аналіз діяльності бюджетних установ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80902  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Meleg (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музикальна композиція з текстом "Meleg - NeXa-ChyXa" ("NeXa-
ChyXa")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80903  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крошкіна Крістіна Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник художніх творів "Малюнки медитації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80904  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ар Сантем (псевдонім), Арі Рокні (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Видение Мира"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фундаментальний філософський навчально-методичний труд, який 
розкриває світогляд Школи Йога Гуру Ар Сантема.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80905  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ар Сантем (псевдонім), Арі Рокні (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Йога способ жизни на Земле (практика)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методично-практичний навчальний посібник для викладачів і 
студентів Міжнародного Університету Сантем, інструкторів-
методистів йоги, слухачів Школи Йога Гуру Ар Сантема.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80906  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малько Владислав Юрійович, Білоус Наталія Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-додаток організації роботи навчально-
виробничого центру "SPIDER EDU" ("SPIDER EDU")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Веб-застосування "SPIDER EDU" є клієнт-серверним додатком, який 
дозволяє автоматизувати роботу організації чи підрозділу, в рамках 
якого виконуються бізнес-процеси. Додаток дозволяє складати 
розклад занять, будувати електронний журнал події, групи. Наявна 
інтеграція з соціальною мережею Telegram та автопостинг інформації 
про нові події до WordPress блогу. Програма буде корисною для 
викладачів, студентів денної, заочної, дистанційної та інших форм 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80907  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коляда Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Державний бюджет України на 2018 рік: особливості 
формування та перспективи виконання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коляда Т. А. Державний бюджет України на 2018 рік : 
особливості формування та перспективи виконання // Бізнес інформ. - 
2018. - № 4. - С. 267-274. 

 
Анотація   

У статті здійснюється оцінка достовірності планування та реалістичності 
виконання показників Державного бюджету України на 2018 рік із 
визначенням виникаючих ризиків та наявних можливостей для 
досягнення цілей соціально-економічного розвитку країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80908  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коляда Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування бюджетної стратегії України: теорія, 
методологія, практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії здійснено комплексне дослідження теоретико-
методологічних засад формування бюджетної стратегії України. 
Розглянуто ключові питання сутності та значення бюджетної стратегії 
держави, впливу макроекономічних та інституціональних чинників 
та забезпечення бюджетної стабільності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80909  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Вікторія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)   Літературний твір "Навчальний практикум по "1С: комплексний 
облік для бюджетних установ України. редакція 2.1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для студентів спеціальності "Облік і аудит", але 
може бути використаний також при викладанні дисципліни і за 
іншими спеціальностями та на бухгалтерських курсах. Навчальний 
практикум містить методичні вказівки та завдання щодо виконання 
практичних робіт, що дає змогу кожному бажаючому виконувати 
роботи самостійно як у навчальний, так і в позанавчальний час.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80910  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Вікторія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація "Бухгалтерський облік і контроль виплат працівникам: 
теорія, методика, практика (на прикладі кримінально-виконавчих 
установ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Дисертація присвячена вдосконаленню теоретичних, методичних і 
організаційних засад бухгалтерського обліку і контролю виплат 
працівникам в умовах реформування кримінально-виконавчої 
системи та відповідно до міжнародних і національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Розкрито 
сутність понять "заробітна плата", "оплата праці", "виплати 
працівникам" на основі порівняльного дослідження вітчизняних і 
зарубіжних джерел, нормативно-правових актів та висвітлено 
взаємозв'язки між 3 досліджуваними термінами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80911  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лола Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Міждисциплінарний тренінг: "Як надати якісні туристичні послуги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою тренінгу є формування та закріплення практичних навичок 
шляхом отримання досвіду під час участі у комплексі ділових та 
рольових ігор для формування професійних, особистісних, 
інформаційних, корпоративних, комунікативних компетентностей, 
які необхідні для формування та забезпечення якості обслуговування 
туристів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80912  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лола Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Самоменеджмент 
фахівця з туризму в умовах інформаційного навантаження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спрямований на формування та закріплення компетентностей 
шляхом отримання досвіду під час участі у комплексі ділових та  
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рольових ігор для формування професійних, особистісних, 
інформаційних, корпоративних, комунікативних компетентностей, 
які необхідні для формування та забезпечення успішності особистості 
в професійних та особистісній діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80913  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богріновцева Людмила Миколаївна (Людмила Кострач)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Новітній інструментарій українського ринку цінних 
паперів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кострач Л. Новітній інструментарій українського 
ринку цінних паперів // Світ фінансів. - 2012. - № 4. - С. 231-239. 

 
Анотація   

Досліджено новий для вітчизняного ринку цінних паперів 
синтетичний фінансовий інструмент - опціон на ф'ючерсний контракт 
з індексом акцій Української біржі в контексті перспектив його 
застосування для хеджування ризиків портфельних інвесторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80914  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житар Максим Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналіз сучасного стану кредитної діяльності банків 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Житар М. О. Аналіз сучасного стану кредитної 
діяльності банків України // Збірник наукових праць Університету 
державної фіскальної служби України. - 2017. - № 1. - С. 94-105. 

 
Анотація   

У статті розглядається аналіз сучасного стану кредитної діяльності 
банків України. Визначено, що діяльність банків у сфері 
кредитування протягом останніх трьох років є неуспішною, у зв'язку з 
чим вони не можуть пристосуватися до кризового стану в країні та 
постійної нестабільності у політичній сфері.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80915  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житар Максим Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Теоретичні засади фінансової архітектури економіки 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Житар М. О. Теоретичні засади фінансової 
архітектури економіки України // Науковий вісник Ужгородського 
університету. - 2018. - Випуск 1 (51). - С. 331-334. 

 
Анотація   

У статті розкрито теоретичні засади фінансової архітектури 
економіки України, запропоновано авторське її тлумачення як 
взаємодії елементів, суб'єктів фінансової інфраструктури, 
індивідуальних, інституційних і кваліфікованих інвесторів з 
державними регулятивними органами та саморегулівними 
організаціями учасників фінансового ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80916  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житар Максим Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Фондовий ринок та механізм його регулювання в умовах 
економічного розвитку країни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Житар М. О. Фондовий ринок та механізм його 
регулювання в умовах економічного розвитку країни // Економіка та 
право. - 2016. - № 2 (44). - С. 112-117. 

 
Анотація   

Проведено аналіз діяльності фондового ринку та розглянуто механізм 
його регулювання в умовах економічного розвитку країни. 
Обґрунтовано взаємоз'язок рівня розвитку фінансових посередників і 
можливості економічного зростання країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80917  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Наталія Миколаївна, Малишко Віталіна Валеріївна, 
Царук Анна Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Management of external debts of Ukraine with account 
of experience of different countries of the world"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Євтушенко Н. М., Малишко В. В., Царук А. Ю. 
Management of external debts of Ukraine with account of experience of 
different countries of the world // Економічний вісник університету.  - 
2017. - Випуск 35/1. - С. 194-200. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80918  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Віталіна Валеріївна, Євтушенко Наталія Миколаївна, 
Городніченко Юлія Вадимівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "The development of reasonable growth in Ukraine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Малишко В. В., Євтушенко Н. М., Городніченко Ю. В. 
The development of reasonable growth in Ukraine // Економічний вісник 
університету.  - 2018. - Випуск 37/1. - С. 19-27. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80919  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Войт Богдан Леонідович, Дудник 
Олександр Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Прискорена лінійна інтерполяція"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма забезпечує реалізацію функції лінійної інтерполяції у 
засобах комп'ютерної графіки. Особливість програми полягає у 
визначенні не одного, а відразу двох крокових приростів. Для цього 
оформлена спеціальна оцінювальна функція, знак якої визначається 
положенням крокової траєкторії відносно ідеального відрізка прямої.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80920  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебаніна Олена В'ячеславівна, Рябенко Галина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Банківські операції" Робочий зошит для здобувачів 
вищої освіти ІІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.030502 "Економічна кібернетика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Завданням практичної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної 
дисципліни "Банківські операції" є вивчення механізму здійснення 
основних видів банківських операцій, визначення та оцінка основних 
показників банківської діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80921  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенко Максим Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями та фотографією "Пристрої серії 
PrintCMSysteМ3DG+med для оперативного виготовлення способом 3D 
друку одно-, багатокомпонентних, багатошарових лікувальних 
препаратів заданої внутрішньої структури з заданим часом введення, 
дозами в проміжках часу, як таблеток, наклейок, вкладишів, свічок, 
контактних лінз з вводом ліків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Моделі пристроїв серії PrintCMSysteМ3DG+med для виготовлення 3D 
друком одно-, багатокомпонентних, багатошарових лікувальних  
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препаратів заданої внутрішньої структури і часу введення доз, на 
основі моделі А.С. №64213, управління - програмний комплекс 
CMSysteM3DG+, моделювання в модулі CMSysteМ3DG+med.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80922  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенко Максим Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями та фотографією "DEVICE - SERIES: 
PrintCMSysteM3DG+med FOR THE OPERATIVE MAKING BY A 3D 
PRINT, USING ONE COMPONENT OR MULTICOMPONENT, FOR 
CREATION OF MULTI-LAYERED MEDICAL PREPARATIONS 
HAVING CERTAIN INTERNAL STRUCTURE WITH THE SET TIME 
OF INTRODUCTION, DOSES IN THE SPANS OF TIME"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80923  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Економіко-математичні методи і моделі", МОДУЛЬ 1. 
"Основи Економетрики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичних рекомендаціях ретельно викладено 
послідовність виконання лабораторних робіт з реалізації 
багатофакторних економетричних моделей, тестування масиву 
пояснювальних змінних на наявність мультиколеніарності, 
тестування залишків моделі на наявність гетероскедастичності, 
тестування економічних моделей на наявність автокореляції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80924  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітлінський Вальдемар Володимирович, Коляда Юрій Васильович, 
Кравченко Тетяна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Моделі економічної динаміки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вітлінський В. В. Моделі економічної динаміки : 
навч. посіб. / В. В. Вітлінський, Ю. В. Коляда, Т. В. Кравченко. - Київ : 
КНЕУ, 2017. - 232 с. 

 
Анотація   

У посібнику викладено концепти побудови динамічних моделей 
економічної еволюції, наведено інструментарій якісного і кількісного 
аналізу динамічних економіко-математичних моделей. Авторами 
висвітлено наявний арсенал класичних та новітніх моделей 
економічного розвитку об'єкта господарювання на мікро- і 
макрорівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80925  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ханчопуло Дмитро Костянтинович, Моргун Ярослав 
Володимирович, Почечуєв Сергій Сергійович, Онищук Роман 
Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженіко Україна" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TAUN"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "TAUN" є фінансовим програмним 
забезпеченням для терміналів Ingerico TETRA / 
мультипроцесинговим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80926  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 
мультиплікаційного образа "Гном 7"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80927  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 
мультиплікаційного образа "Гном 6"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80928  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 
мультиплікаційного образа "Гном 5"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80929  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 
мультиплікаційного образа "Гном 4"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80930  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 

мультиплікаційного образа "Гном 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80931  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 

мультиплікаційного образа "Гном 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80932  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 
мультиплікаційного образа "АЛХІМІК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80933  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 

мультиплікаційного образа "ШИНКАР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80934  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 

мультиплікаційного образа "ОРЕЛ СІП"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80935  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 
мультиплікаційного образа "ПТАШКА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80936  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 

мультиплікаційного образа "ПАНТЕРА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80937  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тривимірне зображення 

мультиплікаційного образа "ЖУК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80938  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпінський Юрій Олександрович, Висотенко Роман 
Олександрович, Куриляк Ігор Степанович, Кучер Олег Васильович, 
Щербина Татьяна Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Науково-дослідний інститут геодезії і 
картографії" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, база даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма та База даних "Банк геодезичних даних"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Банк геодезичних даних" - програмне забезпечення та база даних 
геодезичної, нівелірної та гравіметричної державних мереж як основи 
сучасного геодезичного виробництва та топографо-геодезичного 
забезпечення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80939  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біловодська Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичний підхід оцінювання 

постачальників у дистрибуційних каналах комерціалізації 
інноваційної продукції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано науково-методичний підхід на основі побудови 
тривимірної матриці, що дозволяє виконувати полівимірний аналіз 
ресурсів при комерціалізації інноваційної продукції і ґрунтується на 
триєдиному синтезі методів АВС-, XYZ-, VEN-аналізів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80940  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божкова Вікторія Вікторівна, Ілляшенко Сергій Миколайович, 

Дериколенко Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичний підхід до формування 

господарського механізму венчурної діяльності підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано науково-методичний підхід до формування 
господарського механізму венчурної діяльності підприємств як 
системної сукупності механізмів за видами діяльності, що дозволяє 
враховувати узгоджений комплекс взаємозв'язків і норм, які їх 
регламентують, інноваційні, інвестиційні, ризикові та організаційні 
особливості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80941  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурашова Валентина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Формула помісячного нарахування субсидії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80942  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іоффе Фаїна Марківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Пам'ятна медаль імені Митрополита 

Андрія Шептицького"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На честь героїчного вчинку та вшанування пам'яті відомого діяча 
української історії, Єврейською конфедерацією України було 
прийнято рішення про створення медалі "Митрополит Андрій 
Шептицький".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80943  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Олександр Юрійович, Бірюк Наталія Несторівна, Лашин 

Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма ІАС "Електронний рапорт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для реалізації процесу створення електронного документа 
"Рапорт".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80944  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Олександр Юрійович, Бірюк Наталія Несторівна, Лашин 

Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма ІАС "Управління заявками на закупівлю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для оперативного формування заявок на закупівлю 
товарів та послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80945  
 
Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Олександр Юрійович, Лашин Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма ІАС "Договірна діяльність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основними задачами програми є оптимізація та модифікація 
комп'ютерної підтримки процесів документообігу замовника.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80946  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Россол Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UnityBase Enterprise Edition (UnityBase.EE)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Потужна, багатозадачна і відкрита платформа класу ЕСМ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80947  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Россол Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UnityBase Open Edition (UnityBase.OE)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Потужна, багатозадачна і відкрита платформа класу ЕСМ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80948  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Россол Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UnityBase Business Process Management 
(UnityBase.BPM)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Платформа для створення програмних систем, призначених для 
управління бізнес-процесами у будь-якій сфері діяльності, бізнесу, 
виробництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80949  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яновська Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інклюзивне освітнє середовище - для кожної дитини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено основні підходи до запровадження в закладах освіти 
інклюзивного безстресового корекційно-оздоровчого 
гармонізувального та інтегрованого навчання дітей відповідно до їх 
вікових можливостей та природних індивідуальних особливостей 
розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80950  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняк Євгеній Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір художнього дизайну "Дизайн пляшки "Хортиця White&Gold"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір художнього дизайну у формі пляшки матового білого кольору, 
оздобленої об'ємним графічним зображенням, опуклими ребристими 
боками, ковпачком та етикеткою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80951  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняк Євгеній Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір художнього дизайну "Дизайн пляшки "Хортиця Black&Gold"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір художнього дизайну у формі пляшки матового чорного кольору, 
оздобленої об'ємним графічним зображенням, опуклими ребристими 
боками, ковпачком та етикеткою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80952  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замкова Наталія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Міжмовні відносини і комунікації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії здійснено аналіз відносин між мовами в Україні на 
перехресті світоглядного, владно-пропагандистського та 
законодавчого рівнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80953  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красніцька Ганна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Становлення та розвиток Ботанічної секції 

Сільськогосподарського наукового комітету України (1918-1927 рр.)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розкрито багатогранну діяльність унікального творчого 
об'єднання дослідників і практиків - Сільськогосподарського 
наукового комітету України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80954  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюк Тетяна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Ринок праці: теорія, методологія, практика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено теоретико-методологічні та методичні основи дослідження 
ринку праці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80955  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищук Наталя Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Мезомаркетинг у сфері туризму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Узагальнено теоретичні основи формування системи маркетингу 
співпраці туристичних підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80956  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеховська Ірина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Державна сімейна політика в Україні: теорія та 
практика реалізації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено теоретико-методологічні засади державної сімейної 
політики України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80957  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біла Вікторія Русланівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Форми аналітичної діяльності правоохоронних 
органів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено проблемні аспекти наукового осмислення існуючих форм 
аналітичної діяльності правоохоронних органів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80958  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біла Вікторія Русланівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Тема 6. Форми діяльності публічної 
адміністрації" навчального посібника "Адміністративне право 
України у структурно-логічних схемах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для оволодіння студентами базовими категоріями 
навчальної дисципліни "Адміністративне право України".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80959  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябченко Юрій Юрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Професійний характер правової допомоги як 
критерій визначення меж виключних повноважень адвоката в 
цивільному судочинстві щодо її надання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юрій Рябченко. Професійний характер правової 
допомоги як критерій визначення меж виключних повноважень 
адвоката в цивільному судочинстві щодо її надання // Visegrad Journal 
on Human Rights. - 2016. - № 6/2. - С. 150-155. 

 
Анотація   

Стаття присвячена формуванню авторського підходу до критеріїв 
визначення видів правової допомоги, що має надаватись виключно 
адвокатами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80960  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябченко Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Новелізація категорій адміністративного права і 
процесу: окремі питання трансформації їх змісту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рябченко О. Новелізація категорій 
адміністративного права і процесу : окремі питання трансформації їх 
змісту // Право України. - 2014. - № 3. -  С. 12-18. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80961  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клепікова Світлана Володимирівна, Шевченко Марина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Зовнішній борг України: аналіз структури, динаміки та 
законодавче регулювання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається і аналізується державний борг України, його 
особливості та джерела формування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80962  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хамдамов Дмитро Атахонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Гра "Астрослід"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується опис правил настільної гри, суть якої полягає в 
переміщенні стабілізованого обертання дзиги по ігровому полю з 
виконанням спеціальних завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80963  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благой Віталій Валерійович, Блага Вікторія Вікторівна, Гніденко 
Альона Валентинівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інноваційно-інвестиційний потенціал бізнес-центру 
мегаполісу в контексті розвитку ділового туризму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено теоретично-методичні положення і практичні 
рекомендації щодо прийняття обґрунтованих управлінських рішень 
стосовно заходів розвитку ділового туризму на основі окремо 
вибраного бізнес-центру в м. Харкові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80964  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сараненко Інна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Географічні інформаційні системи 

і технології в екології. Частина 1. Створення бази екологічних даних у 
Microsoft Access" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня усіх 
форм навчання за спеціальністю 101. Екологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто теоретичні та практичні основи створення бази 
екологічних даних у середовищі СУБД Microsoft Access.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80965  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сараненко Інна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Географія ґрунтів з основами 

ґрунтознавства" до виконання лабораторних робіт та самостійного 
вивчення для здобувачів першого (бакалаврського) рівня усіх форм 
навчання спеціальностей: 103 - Науки про Землю*; 106 - Географія; 
014.07 - Середня освіта (географія) денної та заочної форм навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянута одна з найважливіших тем курсу, наведені методи 
визначення властивостей ґрунтів відповідно до тематики 
лабораторних робіт тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80966  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сараненко Інна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

"Фінансово-економічна діяльність". Конспекти лекцій"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено основні теоретичні положення фінансово-економічної 
діяльності у сфері землеустрою та приклади виконання завдань 
курсової роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80967  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сараненко Інна Іванівна, Цвєткова Ніна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Екологічна стандартизація і 

сертифікація" до виконання практичних робіт та самостійного 
вивчення для студентів усіх форм навчання на здобуття ступеня 
магістра спеціальності 101. Екологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти екологічної 
стандартизації і сертифікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80968  
 
Дата реєстрації авторського права  15.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Сергійович, Пінчук Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 

підприємство "Укртрансакад" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

"Пружины рессорного подвешивания тележки модели 18-9996. 
Технические условия ТУ У 30.2-32406215-012:2014"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою технічні умови виготовлення та експлуатації 
пружин ресорного підвішування для візка моделі 18-9996, які можуть 
бути застосовані в галузі залізничного транспорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80969  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Критерії вибору інструментів для створення 
ефективних електронних курсів у безперервній медичній освіті 
клінічними кафедрами вищих учбових медичних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Безперервний професійний розвиток або підвищення кваліфікації є 
невід'ємною умовою успішної лікарської діяльності. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80970  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційний контент та структура інтерактивних 
тренажерів клінічних випадків в додипломній та післядипломній 
медичній освіті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Візуалізація навчальної інформації за допомогою інформаційно-
освітніх технологій дозволяє вирішити цілий ряд педагогічних 
завдань, таких як забезпечення інтенсифікації навчання, активізації 
навчальної та пізнавальної діяльності, формування і розвиток 
критичного і візуального мислення, зорового сприйняття, образного 
уявлення знань і навчальних дій, передачі знань та розпізнавання 
образів, підвищення візуальної грамотності та візуальної культури. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80971  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційний контент, види та структура медичних 
освітніх веб-квестів в безперервній медичній освіті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В рамках медичної освіти на додипломному етапі можуть 
використовуватися монотематичні освітні Веб-квести. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80972  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Статин індукований цукровий діабет - міфи 
чи реальність"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Статин індукований цукровий діабет - міфи 
чи реальність" являє собою скомпільовану програму на базі мови 
програмування html, css та Java Script, яка утворена при поєднанні 
мов програмування з додатковими засобами візуалізації - графічним 
матеріалом (зображення, звукові та відеоматеріали). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80973  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб вимірювання аортально-феморальної 
швидкості поширення пульсової хвилі за допомогою 
чотирьохканального реографа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Схема відведень для визначення аортально-феморальної ШППХ 
передбачає використання одного виносного блока реографа - RVG1 
або RVG2, і чотирьох стрічкових електродів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80974  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційний контент та структура інтерактивних 
тренажерів практичних навичок в додипломній та післядипломній 
медичній освіті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тренажери відпрацювання практичних навичок в рамках 
додипломної та післядипломної медичної освіти можуть бути 
представлені як поєднання теоретичного матеріалу з конкретної теми 
з великою кількістю тестових, у тому числі клінічних, ситуаційних 
завдань для тестування та відпрацювання алгоритму клінічного 
мислення і навичок в рамках окремих тем (модулів) на базі 
інформаційних веб-технологій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80975  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сайт кафедри внутрішньої медицини № 3 та 
ендокринології Харківського національного медичного університету - 
http://vnmed3.kharkiv.ua"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Сайт кафедри внутрішньої медицини № 3 та 
ендокринології Харківського національного медичного університету - 
http://vnmed3/kharkiv.ua", являє собою динамічні, пов'язані між 
собою, веб-сторінки на базі програмування коду сторінок на мовах 
html, css, php. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80976  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестопалова Людмила Федорівна, Кожевнікова Вікторія 
Анатоліївна, Бородавко Оксана Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комплекс психокорекційних заходів для реабілітації 
постраждалих внаслідок екстремальних подій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений науковий твір "Комплекс психокорекційних заходів для 
реабілітації постраждалих внаслідок екстремальних подій", що 
складається з технік когнітивно-поведінкової, в тому числі 
травмофокусованої психотерапії (з урахуванням часу, що минув після 
психотравмуючої ситуації). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80977  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Закревський Андрій Анатолійович, Єрмілов Максим Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "КУПИ СИДРУ!", бізнес-гра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма "Купи Сидру!" - бізнес-гра, що може використовуватися як 
індивідуально на ПК чи мобільному пристрої, так і групою людей під 
час навчання та бізнес-тренінгів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80978  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Британ Володимир Терентійович, Дуб Станіслав Костянтинович, 
Мосюкова Наталія Геннадіївна, Савич Анжеліка Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія та культура України. Частина ІІ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія та культура України. Частина ІІ : Навч. 
посібник / В. Т. Британ, С. К. Дуб, Н. Г. Мосюкова, А. В. Савич. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2016. - 44 с. 

 
Анотація   

Висвітлено історію українських земель від найдавніших часів до 
сьогодення. Під час розгляду суспільного та політичного розвитку 
України застосовується проблемно-хронологічний підхід, що сприяє 
формуванню цілісного й критичного погляду на історичні події, 
творчому переосмисленню теперішнього й адекватному визначенню 
перспектив майбутнього розвитку нашої Батьківщини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80979  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Британ Володимир Терентійович, Дуб Станіслав Костянтинович, 

Леонова Наталія Валеріївна, Мосюкова Наталія Геннадіївна, Рибалко 
Ірина Валентинівна, Савич Анжеліка Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Історія та культура України. Частина V"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія та культура України. Частина V :                      

Навч. посібник / В. Т. Британ, С. К. Дуб, Н. В. Леонова, Н. Г. Мосюкова,  
І. В. Рибалко,  А. В. Савич. - Дніпро : НМетАУ, 2017. - 42 с. 

 
Анотація   

У п'ятій частині посібника висвітлені теоретичні аспекти культури, 
специфіка української національної культури. Визначені підходи до 
українського етногенезу. В цій частині посібника розкриті особливості 
культури первісного суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80980  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радченко Юрій Миколайович, Романько Ярослав Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Теплотехнічні вимірювання та прилади"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику розглянуті явища і принципи, що покладені 
в основу роботи найбільш поширених вимірювальних приладів,  
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наведені принципові схеми вимірювальних перетворювачів і 
вторинних приладів. Наведений опис лабораторних робіт, що 
проводяться в рамках вивчення дисципліни "Теплотехнічні 
вимірювання та прилади".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80981  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ложко Олексій Миколайович, Шемет Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Екологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В навчальному посібнику розглядаються основні теоретичні 
положення з дисципліни "Екологія". Наводиться матеріальний та 
енергетичний баланс екосистеми, круговорот міогенів. Викладаються 
закони, що діють в екосистемі. Розглянуті екологічні забруднення та 
причини їх виникнення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80982  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалко Ірина Валентинівна, Ткач Леся Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Особливості перекладу наукових текстів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рибалко І. В., Ткач Л. М. Особливості перекладу 

наукових текстів : Навч. посібник. - Дніпропетровськ : НМетАУ,          
2013. - 52 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику пропонується теоретичний матеріал, в 
якому розглядається суть і види перекладу, основні принципи 
адекватного перекладу, труднощі, типові лексичні та синтаксичні 
помилки російсько-українського перекладання, надаються поради 
щодо правильного перекладу наукових текстів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80983  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалко Ірина Валентинівна, Ткач Леся Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Жанр новели в українському історико-

літературному процесі ХІХ - ХХ століть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рибалко І. В., Ткач Л. М. Жанр новели в 

українському історико-літературному процесі ХІХ-ХХ століть :          
Навч. посібник. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2014. - 52 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розкрито поняття жанру новели, його 
особливості в українському літературному процесі, простежено 
еволюцію жанру, охарактеризовано творчість кращих українських 
новелістів, подається термінологічний словничок на допомогу 
студентові, рекомендована література, що допоможе в підготовці до 
написання рефератів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80984  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонова Наталія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інформаційний стиль у системі стилів 
сучасної української мови професійного спілкування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Леонова Н. В. Інформаційний стиль у системі стилів 
сучасної української мови професійного спілкування : Навч. посібник. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2013. - 48 с. 

 
Анотація   

У поданій роботі вміщено теоретичний матеріал для опанування 
основних аспектів функціонування й розмежування стилів сучасної 
української мови, а також інформаційного стилю в системі стилів 
сучасної української мови професійного спілкування: подаються 
основні ознаки стилів мови та розглядаються особливості 
інформаційного стилю, його місце серед них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80985  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапонова Людмила Євгеніївна, Чумакова Галина Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економічна терміносистема"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Економічна терміносистема : навч. посібник /             
Л. Є. Гапонова, Г. А. Чумакова. - Дніпро : НМетАУ, 2017. - 49 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник украдений на основі програми ВНЗ, містить 
теоретичний матеріал та тренувальні вправи специфіки наукового 
стилю та основ термінознавства для опанування фахової економічної 
термінології в межах дисципліни "Українська мова (за професійним 
спрямуванням)". Список літератури допоможе студентам під час 
виконання індивідуальних завдань та вивчення тем для самостійного 
опрацювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80986  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хаджинов Валерій Анастасійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Греко-римська боротьба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хаджинов В. А. Греко-римська боротьба [Текст] : 

навч. посіб. / В. А. Хаджинов. - Дніпропетровськ : Вид-во "Арбуз", 
2015. - 244 c. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику вміщено відомості з історії розвитку греко-
римської боротьби, розглядається організація навчальної роботи з 
боротьби у ВНЗ, класифікація і термінологія технічних дій, структура 
та особливості тренування, аналіз та методика навчання техніці й 
тактиці боротьби, фізична підготовка борців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80987  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапонова Людмила Євгеніївна, Леонова Наталія Валеріївна, Рибалко 

Ірина Валентинівна, Чумакова Галина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Писемна професійна комунікація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Писемна професійна комунікація : Навч. посібник / 

Л. Є. Гапонова, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2016. - 51 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник укладений на основі програми ВНЗ, містить 
теоретичний матеріал для опанування дисципліни "Українська мова 
(за професійним спрямуванням)". Запропонований список 
рекомендованої літератури допоможе студентам під час виконання 
індивідуальних завдань та вивчення тем для самостійного 
опрацювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80988  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побочий Іван Андрійович, Павлов Дмитро Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Політологія. Конспект лекцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Побочий І. А., Павлов Д. М. Політологія : Конспект 

лекцій : Навчальний посібник - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2013. - 112 с. 
 
Анотація   

У стислій та доступній формі подається основний зміст курсу 
політології. Висвітлюються питання предмету та методів політичної 
науки, історії зарубіжної та вітчизняної політичної думки, науки про 
владу, політичної системи суспільства, політичного процесу, 
становлення громадянського суспільства та правової держави, 
політичної свідомості та політичної культури, політології 
міжнародних відносин тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80989  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Британ Володимир Терентійович, Леонова Наталія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Термінологія сучасної української мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Британ В. Т., Леонова Н. В. Термінологія сучасної 

української мови : Навч. посібник. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2016. - 49 с. 
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Анотація   
У посібнику висвітлено теоретичний матеріал для опанування 
основних аспектів функціонування й розвитку термінологічної 
системи сучасної української мови. Студентів знайомлять із 
структурною класифікацією зовнішньої та внутрішньої форм 
термінологічних одиниць, специфікою інтернаціоналізмів. 
Розглядаються проблеми термінологічної лексикографії та принципи 
укладання багатомовних тлумачних словників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80990  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Британ Володимир Терентійович, Дуб Станіслав Костянтинович, 
Мосюкова Наталія Геннадіївна, Савич Анжеліка Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія та культура України. Частина ІІІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія та культура України. Частина ІІІ : Навч. 
посібник / В. Т. Британ, С. К. Дуб, Н. Г. Мосюкова, А. В. Савич. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2016. - 41 с. 

 
Анотація   

Висвітлено історію українських земель від найдавніших часів до 
сьогодення. Під час розгляду суспільного та політичного розвитку 
України застосовується проблемно-хронологічний підхід, що сприяє 
формуванню цілісного й критичного погляду на історичні події, 
творчому переосмисленню теперішнього й адекватному визначенню 
перспектив майбутнього розвитку нашої Батьківщини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80991  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Британ Володимир Терентійович, Дуб Станіслав Костянтинович, 
Мосюкова Наталія Геннадіївна, Савич Анжеліка Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія та культура України. Частина І"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія та культура України. Частина І : Навч. 
посібник / В. Т. Британ, С. К. Дуб, Н. Г. Мосюкова, А. В. Савич. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2016. - 51 с. 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

407 

Анотація   
Визначено теоретико-методологічні проблеми історичного пізнання, 
висвітлено період від найдавніших часів до війни українського народу 
під проводом Б. Хмельницького.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80992  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бескаравайний Станіслав Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Філософські проблеми наукового пізнання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У стислій формі подається основний зміст курсу "Філософські 
проблеми наукового пізнання". Основна увага зосереджена на історії 
становлення філософії науки як напрямку філософії, сучасних 
методах формування гіпотез, теорій, наукової картини світу, 
розбіжностях між гуманітарним та природничо-науковим знаннями, 
когнітивних проблем природничих наук.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80993  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапонова Людмила Євгеніївна, Леонова Наталія Валеріївна, Рибалко 
Ірина Валентинівна, Чумакова Галина Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Усна професійна комунікація"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Усна професійна комунікація : Навч. посібник /             
Укл. Л. Є. Гапонова, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2015. - 49 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник укладений на основі програми ВНЗ, містить 
теоретичний матеріал та тренувальні вправи для опанування 
дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)". 
Запропонований список рекомендованої літератури допоможе 
студентам під час виконання індивідуальних завдань та вивчення тем 
для самостійного опрацювання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80994  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корогод Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Менеджмент: завдання до практичних 
занять". Частина 1, 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Практичні заняття наведені у вигляді ділових ігор, аналізу 
конкретних ситуацій, що зустрічаються на практиці діяльності 
організацій та підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80995  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корогод Наталія Петрівна, Хоменко Володимир Львович, Драч Ірина 
Євгеніївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Патентознавство". Частина 1, 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто правові основи інтелектуальної власності, державну 
структуру управління інтелектуальною власністю, особливості 
правової охорони та набуття прав на об'єкти промислової власності, 
сутність патентно-інформаційної діяльності та патентної 
документації, порядок проведення патентних досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80996  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сеймук Анатолій Олексійович, Хаджинов Валерій Анастасійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Психологічна регуляція та фізичні вправи в 
процесі напруженої розумової діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сеймук А. О., Хаджинов В. А. Психологічна 
регуляція та фізичні вправи в процесі напруженої розумової 
діяльності [Текст] : навч. посіб. / А. О. Сейчук, В. А. Хаджинов. - Д. : 
Вид-во "Журфонд", 2014. - 164 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику надані комплекси фізичних вправ, варіанти 
аутогенного регулювання та інші заходи саморегулювання стану 
людини, які слід використовувати в процесі напруженої розумової 
діяльності для профілактики захворювань та негативного впливу 
професійних, навчально-тренувальних стрес-факторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80997  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонова Наталія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи термінології сучасної української 
мови. Частина ІІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Леонова Н. В. Основи термінології сучасної 
української мови. Частина ІІ : Навч. посібник. - Дніпропетровськ : 
НМетАУ, 2013. - 46 с. 

 
Анотація   

У підручнику вміщено теоретичний матеріал для опанування 
основних аспектів функціонування й розвитку термінологічної 
системи сучасної української мови. Розглядаються структурна 
класифікація зовнішньої та внутрішньої форм термінологічних 
одиниць, специфіка інтернаціоналізмів, проблеми термінологічної 
лексикографії та принципи укладання багатомовних тлумачних 
словників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  80998  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Британ Володимир Терентійович, Ткач Леся Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Сторінки історії ДМетІ - НМетАУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сторінки історії ДМетІ - НМетАУ : Навч. посібник / 
В. Т. Британ, Л. М. Ткач. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2016. - 56 с. 

 
Анотація   

Висвітлюється історія Дніпропетровського металургійного інституту 
за період від започаткування заводського відділення КВГУ (1899 р.) до 
теперішньої Національної металургійної академії України. 
Аналізується діяльність колективу ВНЗ зі створення відповідної 
матеріально-технічної бази, розробки та впровадження ефективних 
форм і методів навчальної, наукової, виховної роботи, забезпечення 
інтеграції НМетАУ в європейський і світовий освітянський простір.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  80999  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Британ Володимир Терентійович, Рибалко Ірина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Новочасна українська література: кінець ХХ - 

початок ХХІ ст."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новочасна українська література : кінець ХХ - 

початок ХХІ ст. : Навч. посібник / В. Т. Британ, І. В. Рибалко. - 
Дніпропетровськ, 2016. - 50 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81000  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапонова Людмила Євгеніївна, Чумакова Галина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Наукова комунікація як складова фахової 

діяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Наукова комунікація як складова фахової діяльності : 

Навч. посібник / Л. Є. Гапонова, Г. А. Чумакова. - Дніпропетровськ : 
НМетАУ, 2016. - 52 с. 
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Анотація   
Навчальний посібник укладений на основі програми ВНЗ, містить 
теоретичний матеріал зі специфіки наукового стилю та основ 
термінознавства для опанування дисципліни "Українська мова (за 
професійним спрямуванням)". Запропонований список 
рекомендованої літератури допоможе студентам під час виконання 
індивідуальних завдань та вивчення тем для самостійного 
опрацювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81001  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуб Станіслав Костянтинович, Михайлюк Олександр 
Володимирович, Савич Анжеліка Вікторівна, Савченко Сергій 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія української культури. Частина І"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія української культури. Частина І : Навч. 
посібник / С. К. Дуб, О. В. Михайлюк, А. В. Савич та ін. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2012. - 50 с. 

 
Анотація   

У посібнику висвітлені теоретичні аспекти культури, специфіка 
української національної культури. Розглянуто основні тенденції 
розвитку культури періоду Київської Русі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81002  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапонова Людмила Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи термінології сучасної української 
мови. Частина І"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гапонова Л. Є. Основи термінології сучасної 
української мови. Частина І : Навч. посібник. - Дніпропетровськ : 
НМетАУ, 2013. - 52 с. 

 
Анотація   

У першій частині посібника висвітлено теоретичні аспекти системної 
організації термінів, зокрема лексико-семантичні та родо-видові  
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відношення в термінологічній системі. Розглянуто структуру поля в 
термінології, основні принципи тематичного групування термінів, а 
також способи деривації в термінології та її місце серед 
загальновживаної лексики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81003  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Ярослав Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управления предприятием "Дебет 

плюс" ("Дебет плюс V12")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81004  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванченко Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА ТРАНСАТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "GUARDN"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для організації обміну даними між програмним 
забезпеченням та сервером білінгової системи з використанням 
програмного забезпечення для розпізнавання номерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81005  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивочуб Костянтин Валентинович, Боженко Ганна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Проект "РЕАЛЬНАЯ МОДА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81006  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Кушнір Таміла Борисівна, Безгінова 

Любов Іванівна, Бугріменко Роман Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки ефективності управління 

інноваційною діяльністю підприємства роздрібної торгівлі у контексті 
реалізації його конкурентних переваг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика розкриває зміст і послідовність оцінки ефективності 
управління інноваційною діяльністю підприємства роздрібної торгівлі 
на основі матриці "Рентабельності - Частка ринку", побудованої за 
допомогою індексу рентабельності продажів та індексу частки ринку 
підприємства роздрібної торгівлі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81007  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Безгінова Любов Іванівна, Смірнова 

Поліна Василівна, Бугріменко Роман Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки ступеня кризового стану 

підприємства роздрібної торгівлі в контексті реалізації конкурентних 
переваг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика дозволяє здійснити інтегральну кількісну оцінку ступеня 
кризовості фінансового стану підприємства роздрібної торгівлі на базі 
індивідуальних критеріальних оцінок у динаміці з урахуванням 
галузевої специфіки його функціонування та стадії життєвого циклу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81008  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оболонська Ганна Олександрівна, Дорошенко Наталя 

Владиславівна, Удод Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Програмний комплекс "Папілярний експерт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний комплекс за даними стоматологічного клінічного 
обстеження хворих визначає вірогідність відновлення ясенного 
сосочку у ході реставрації уражених карієсом контактних поверхонь 
зубів у хворих на генералізований пародонтит та його можливий 
вигляд. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81009  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максим'юк Анатолій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Кіносценарій "Катерина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія про 40-річну одружену сільську жінку, котра, закохавшись 
у молодого хлопця, постає перед вибором, віддатись пристрасті і стати 
насмішкою для всього села чи загасити в собі всі почуття і жити як 
всі решта. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81010  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Дмитро Ігорович, Антоненко Артем Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платформа моделювання технологічних 

процесів ПМТП"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81011  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Lao Bazatti (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Фотографія "Ахура - Ахріман"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фотографія зроблена при витримці об'єкта 30 секунд. На чорному 
фоні зображена абстракція червоно-білого кольору. Це фотографічна 
ілюстрація гри світла, вогню та неону. Знімок зроблений, щоб 
передати як взаємодіють: фотограф, камера, час та світло.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81012  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плохута Микола Володимирович, Плохута Марія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип MONSTRA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному творі зображено щелепи з зубами в гіперболізованій формі, 
що використовується для брендування товарів і послуг, що надаються 
авторами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81013  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпук Анатолій Іванович, Алексіюк Ігор Леонтійович, Шевчук 

Олександр Васильович, Мельник Олександр Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне рішення для контролю за 

дотриманням і виконанням критеріїв та принципів FSC" 
("CONTROL FSC")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для збереження нормативних документів щодо 
дотримання критеріїв та принципів FSC у єдиній базі, що дозволяє 
виконувати контроль їх стану.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81014  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цільмак Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методика 

застосування методу Сакіші Тойода "П'ять чому" під час досудового 
розслідування кримінальних правопорушень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором модифіковано та адаптовано до умов досудового 
розслідування кримінальних правопорушень, запропоновано 
загальнотеоретичні положення методу та алгоритм його реалізації для 
вироблення криміналістичних версій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81015  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цільмак Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методика 

застосування методу "Діаграма мети та мотивів умисного вбивства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Методика містить загальнотеоретичні положення авторського методу 
та алгоритм його реалізації під час досудового розслідування 
умисного вбивства, коли суб'єкт злочину ще не встановлений або 
коли встановлений, але ще немає доказів його вини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81016  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цільмак Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методика 

застосування методу Т. Бьюздена "Карта роздумів" під час досудового 
розслідування кримінальних правопорушень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором модифіковано та адаптовано до умов досудового 
розслідування кримінальних правопорушень, запропоновано 
загальнотеоретичні положення методу та алгоритм його реалізації під 
час побудови криміналістичних версій, їх деталізації та знаходження 
внутрішніх зв'язків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81017  
 
Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ялосоветський Ігор Андрійович, Казьмін Євгеній Володимирович, 

Бровченко Віктор Іванович, Страшук Юрій Олександрович, Колесніков 
Микола Олексійович, Миськів Богдан Теодозійович, Дудок Ігор 
Степанович, Титаренко Олексій Анатолійович, Фурманюк Андрій 
Володимирович, Волохова Наталя Владиславівна, Ігін Олег Альбертович, 
Скочинський Роман Миколайович, Пархоменко Ігор Юрійович, 
Кудлай Павло Андрійович, Завгороднєв Валентин Валерійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Програміка" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно - телекомунікаційна система 

"Електронний кабінет" з системою захисту інформації" ("ІТС 
"Електронний кабінет")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена комп'ютерна програма забезпечує реалізацію платниками     
податків та  контролюючими органами прав і обов'язків щодо  
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подання податкової звітності та податкових накладних/розрахунків 
коригування, інформування про стан сплати податків (борг, 
переплата тощо), інформування про дані реєстрів, СЕА ПДВ, СЕА РП, 
листування та опрацювання листів, заяв, скарг (у т. ч. по СМКОР).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81018  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Сніжана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Вправа 
"Групова ляпка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для дослідження і розвитку міжособистісних стосунків у групі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81019  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Наталія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Презентація дисципліни "Креативний менеджмент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81020  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будник Юлія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Соціальне призначення системи професійної орієнтації в 
сучасному суспільстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Будник Ю. А. Соціальне призначення системи 
професійної орієнтації в сучасному суспільстві // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія : юридичні науки. - 
2014. - Випуск 5-2, том 2. - С. 55-58. 

 
Анотація   

У статті досліджено особливості розвитку системи професійної 
орієнтації. Приділено увагу міжнародним правовим документам та 
простежено розвиток нормативно-правового регулювання в цій сфері 
в Україні.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81021  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будник Юлія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Сучасний стан нормативно-правового регулювання 
управління системою професійної орієнтації в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Будник Ю. А. Сучасний стан нормативно-правового 
регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні // 
Фінансове право. - 2015. - № 3 (33). - С. 47-51. 

 
Анотація   

У статті визначено, що на сьогодні сформовано правові основи 
забезпечення права особистості на професійне самовизначення та 
реалізацію здатності до праці. Окреслено шляхи подолання недоліків 
правового регулювання, які негативно впливають на реалізацію 
права особистості у досліджуваній сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81022  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буяло Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компонента прямого доступу до СКБД 
Оракл з підтримкою технології Real Application Claster з підтримкою 
архітектури х86-64"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення програми полягає в адаптації базових 
інтерфейсних функцій СКБД Оракл під використання в 
алгоритмічній мові програмування Pascal для реалізації базових 
функцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81023  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буяло Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компоненти шифрування трафіку згідно 
ДСТУ ГОСТ 28147:2009  з підтримкою архітектури х86-64"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення програми полягає в адаптації базових 
інтерфейсних функцій шифрування трафіку під використання в 
алгоритмічній мові програмування Pascal для реалізації наступних 
базових функцій: ініціалізація шифрування трафіку; зашифрування 
трафіку; розшифрування трафіку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81024  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городниченко Яна Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компоненти візуального підписання 
документів PDF за алгоритмами RSA х86-64"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення програми полягає в адаптації функцій 
візуального підписання документів PDF електронно-цифровими 
підписами під використання в алгоритмічній мові програмування 
Pascal для реалізації базових функцій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81025  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайденко Сергій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компоненти конвертації документів з 
форматів Microsoft Office в формат PDF з підтримкою архітектури 
x86-64"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення комп'ютерної програми полягає в адаптації 
функцій конвертації документів MS Office в PDF під використання в 
об'єктно-орієнтованій мові програмування JavaScript (JS) для 
реалізації базових функцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81026  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайденко Сергій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компонента прямого доступу до СКБД MS 
SQL за технологією OleDB з підтримкою архітектури x86-64"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення полягає в адаптації базових інтерфейсних 
функцій СКБД MS SQL під використання в алгоритмічній мові 
програмування Pascal для реалізації наступних функцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81027  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каленченко Станіслав Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компоненти роботи з електронно-цифровим 
підписом згідно ДСТУ 4145-2002 з підтримкою архітектури x86-64"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення комп'ютерної програми полягає в адаптації 
функцій роботи з електронно-цифровим підписом під використання в 
алгоритмічній мові програмування Pascal для реалізації базових 
функцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81028  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладиборода Наталія Пилипівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компоненти для поштових розсилок з 

підтримкою протоколів SMPT та POP3 x86-64"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цільове призначення комп'ютерної програми полягає в адаптації 
базових інтерфейсних функцій електронної пошти під використання в 
алгоритмічній мові програмування Pascal для реалізації базових 
функцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81029  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхий Костянтин Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір учбового характеру "Методичні 

матеріали з вивчення навчальної дисципліни "Система 
оподаткування підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни "Система 
оподаткування підприємств" (обов'язкова) першого (бакалаврського)  
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рівня вищої освіти, галузі знань 07 "Управління та адміністрування", 
спеціальності 071 "Облік і оподаткування", спеціалізація "Облік, 
аудит та оподаткування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81030  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхий Костянтин Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 
"Робоча програма навчальної дисципліни "Стратегічний податковий 
менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робоча програма навчальної дисципліни "Стратегічний податковий 
менеджмент" для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі 
знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування", освітня програма "Податковий менеджмент", 
спеціалізація "Податковий менеджмент". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81031  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхий Костянтин Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 
"Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни 
"Стратегічний податковий менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни 
"Стратегічний податковий менеджмент" для другого рівня вищої 
освіти галузі знань 07 "Управління та адміністрування", 
спеціальності 071 "Облік і оподаткування", освітня програма 
"Податковий менеджмент", спеціалізація "Податковий менеджмент". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81032  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхий Костянтин Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 
"Робоча програма навчальної дисципліни "Система оподаткування 
підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робоча програма навчальної дисципліни "Система оподаткування 
підприємств" (обов'язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, галузі знань 07 "Управління та адміністрування", 
спеціальності 071 "Облік і оподаткування", спеціалізація "Облік, 
аудит та оподаткування".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81033  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кущ-Жирко Михайло Олександрович, Перекрест Андрій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Програмне забезпечення автоматизованого 
теплового пункту будинку на базі Siemens RVD"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений програмний продукт дозволяє здійснювати зчитування 
та відображення даних про теплоспоживання будівлі з контролера 
опалення; запис отриманих даних у файл зі зміною дискретності; 
зміну параметрів роботи автоматизованого вузла регулювання 
теплоспоживанням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81034  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разгон Елеонора Леонідівна (Eleanor)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Люби мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про любов. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81035  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разгон Елеонора Леонідівна (Eleanor)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Love me"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про любов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81036  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ягодинець Артем Володимирович (Паренек Простой)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Родственники мои"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81037  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ягодинець Артем Володимирович (Паренек Простой)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Тебе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81038  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ягодинець Артем Володимирович (Паренек Простой)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Яскраве життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81039  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілляшенко Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Використання показника "Рівень ризику небезпеки" як 
критерію у прийнятті рішення в службі економічної безпеки 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Системне забезпечення економічної безпеки можливе при наявності 
системи економічної безпеки підприємства, формою об'єктивізації 
якої є підрозділ з економічної безпеки підприємства (служба або відділ). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81040  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілляшенко Олена Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Економічна безпека в контексті розвитку інституціональної 
парадигми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена поглибленню концептуальних засад 
інституціонального забезпечення підтримки економічної безпеки 
підприємств. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81041  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корицька Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика побудови інтегрального показника 
оцінювання ефективності промислового виробництва України" 
("Методика побудови ІПОЕПВ України")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика побудови інтегрального показника оцінювання 
ефективності промислового виробництва України дає змогу 
комплексно оцінити ефективність промислового виробництва 
України на підставі компонентного аналізу, із застосуванням методу 
головних компонент для виявлення факторів впливу на ефективність 
промислового виробництва, визначити загальну ефективність 
промислового виробництва за таким інтегральним показником, 
обчислити ефективність видів промислового виробництва України, їх 
внесок у загальну ефективність, здійснити ранжування видів 
промислового виробництва за ефективністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81042  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаркевич Оксана Богданівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат дисертації на тему "Державне регулювання розвитку 
малого аграрного підприємництва в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81043  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокол-Торська Ольга Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторська методика курсу відеоуроків польської мови 
SY-LA-BA" ("Курс SY-LA-BA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська методика являє собою запис відеоуроків з польської мови. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81044  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Світлана Віталіївна, Варіна Ганна Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Тренінгова програма "Подорож до зірок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма спрямована на розвиток творчих здібностей та сприйняття 
власних ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81045  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелаш Валентина Дмитрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Методичні рекомендації до вивчення навчальної 
дисципліни "Теорія і методика сучасної екологічної освіти".             
Модуль 1. Основи сучасної екології з методикою навчання для 
здобувачів вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблені питання теоретичних основ змісту та методів навчання 
екології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81046  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Керимова Світлана Валеріївна, Керимова Людмила Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Курс "SEX - Fitnes" 3 ступень "   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить комплекс занять для розвитку інтимних м'язів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81047  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Керимова Світлана Валеріївна, Керимова Людмила Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Курс "SEX - Fitnes" 1 ступень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить комплекс занять для розвитку інтимних м'язів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81048  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Ганна Костянтинівна, Гращенкова Тетяна Валеріївна, Гриб 

Олег Миколайович, Даус Марія Євгенівна, Захарова Тетяна 
Василівна, Куза Антоніна Миколаївна, Лобода Наталія Степанівна, 
Отченаш Наталія Дмитрівна, Пилип'юк Віктор Вікторович, Яров 
Ярослав Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Гідроекологічний 

стан річок та водойм України в умовах антропогенного впливу 
(остаточний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Встановлено зміни гідроекологічного стану річок та водойм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81049  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волобуєва Тетяна Вікторівна, Волобуєв Михайло Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Графічне зображення логотипу "ZAPORIZHZHIA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення складається із малюнка, що містить стилізоване 
зображення козацької шаблі й дубового листя, і написаного 
оригінальним шрифтом слова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81050  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загороднюк Наталія Володимирівна, Мельник Руслана Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Фізіологія рослин" методичні рекомендації до лабораторних занять"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені лабораторні роботи з основних тематичних модулів 
фізіології рослин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81051  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загороднюк Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

"Щоденник навчально-польової практики з фізіології і екології 
рослин"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені методичні рекомендації до планування і закладки 
фітофізіологічних дослідів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81052  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носко Борис Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Фосфор у ґрунтах і землеробстві України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Носко Б. С. Фосфор у ґрунтах і землеробстві України / 

Б. С. Носко. - Х. : ФОП Бровін О. В., 2017. - 476 с. 
 
Анотація   

Узагальнені матеріали багаторічних досліджень та чисельних 
публікацій з проблем фосфору в землеробстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81053  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волоснікова Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Формування і розвиток інфраструктурної 

логістичної безпеки на мікро- та макрорівнях"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волоснікова Н. М. Формування і розвиток 

інфраструктурної логістичної безпеки на мікро- та макрорівнях // 
Сталий розвиток економіки. - 2012. - № 7 [17]. - С. 336-340. 

 
Анотація   

Розглянуто теоретичні аспекти формування логістичної 
інфраструктури на мікро- та макрорівнях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81054  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волоснікова Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Тези доповіді "Економічна модель системної динаміки інтегрованої 

логістизації процесів на мікроекономічному рівні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81055  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орел Людмила Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Казка про лотос"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Засіб автора розповісти про своє розуміння сенсу життя, а також 
важливості для кожної людини дотримуватись в житті загально-
людських цінностей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81056  
 
Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Номіровський Дмитро Анатолійович, 

Полонський Віталій Борисович, Якір Михайло Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)" підручник для 10 

класу закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81057  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Номіровський Дмитро Анатолійович, 
Полонський Віталій Борисович, Якір Михайло Семенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Алгебра і початки аналізу (початок вивчення на поглибленому рівні 
з 8 класу, профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81058  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Номіровський Дмитро Анатолійович, 
Полонський Віталій Борисович, Якір Михайло Семенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Геометрія (профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81059  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Номіровський Дмитро Анатолійович, 
Полонський Віталій Борисович, Якір Михайло Семенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 
стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81060  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  COMPETITOR (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір з кресленням "История. Действительность" 
("Действительность")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для філософських роздумів та пізнання 
неповторності історії і висновків життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81061  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Номіровський Дмитро Анатолійович, 
Полонський Віталій Борисович, Якір Михайло Семенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Геометрія (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу, 
профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81062  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцина Вікторія Валентинівна, Кочетова Тетяна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Апробація методики визначення рівня 
специфічності промислової продукції виробничого підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті здійснено апробацію методики визначення рівня 
специфічності товарів, що дозволяє ранжувати їх за атрибутами 
специфічності. Зроблено висновки щодо отриманих результатів 
розподілу товарів промислового призначення за типами згідно з 
атрибутами трансакції на виробничому підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81063  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янко Наталія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені                     
В. Г. Короленка 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи хорознавства і методики роботи з 
хором"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розглядаються питання: історія розвитку українського 
хорового мистецтва, жанри і форми хорового виконавства,  
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характеристика співацьких голосів і хорових партій, основні елементи 
вокально-хорової техніки, хорові навички і методика роботи над 
ними, особливості розвитку дитячого голоса та проблеми його 
охорони, організація та функціонування хорового колективу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81064  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янко Наталія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені                 
В. Г. Короленка 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Хрестоматія з диригування хором. Частина ІІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник має на меті надати допомогу викладачам у 
доборі необхідного для роботи репертуару, найважливішого 
компонента в підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва і 
керівників хорових колективів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81065  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янко Наталія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Хрестоматія з диригування хором. Частина І"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник має на меті надати допомогу викладачам у 
доборі необхідного для роботи репертуару, найважливішого 
компонента в підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва і 
керівників хорових колективів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81066  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янко Наталія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені                       
В. Г. Короленка 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Хрестоматія з диригування хором.            
Частина ІІІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник має на меті надати допомогу викладачам у 
доборі необхідного для роботи репертуару, найважливішого 
компонента в підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва і 
керівників хорових колективів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81067  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хвостик Дмитро Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальність "ТЕХПІДТРИМКА-ФМ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизация взаимодействия с 
заказчиками (CRM-система). "Техподдержка-Документооборот" 
("CRM "ТехДок")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма використовується для обліку звернень в службу технічної 
підтримки, контролю за виконанням, збору статистичної інформації 
для аналізу діяльності та передачі інформації між різними 
інформаційними системами компанії та контрагентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81068  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касич Алла Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розробка методики аналізу рівня соціально-
економічних втрат переміщених закладів вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано алгоритм проведення аналізу соціально-економічних 
втрат переміщених закладів вищої освіти, що має велике значення 
для прийняття управлінських рішень на регіональному та 
державному рівнях у контексті їх адаптації до нових територіальних 
умов функціонування. При цьому обґрунтовано базові принципи 
проведення аналізу, сформовано його етапи та систематизовано 
показники, окреслено призначення результатів його проведення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81069  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Школьна Ольга Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Великосвітські мануфактури князів Радзивіллів XVIII-
XIX століть на теренах Східної Європи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дослідження присвячене розгляду старосвітських мануфактур XVIII-
XIX століть князів Радзивіллів на теренах Східної Європи (землі 
сучасних України, Білорусі, Польщі). Проаналізовано фарфорово-
фаянсові підприємства у Жовкві, Глинсько, Бялій Подлясці, 
Свержені, Неробові; скляні, кришталеві, дзеркальні, самоцвітні; 
ткацькі виробництва, а також дотичні до них меблярні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81070  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна, Рогачов Борис Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Набір веб-сторінок медичні он-лайн 
калькулятори сайту кафедри внутрішньої медицини № 3 та 
ендокринології Харківського національного медичного університету"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Набір веб-сторінок  медичні он-лайн 
калькулятори сайту кафедри внутрішньої медицини № 3 та 
ендокринології Харківського національного медичного університету" 
містить пов'язані між собою веб-сторінки з медичними 
калькуляторами розрахунку індексу маси міокарда лівого шлуночка, 
розрахунку коригованого QT - Формула Базетта, розрахунку 
швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) по Кокрофту-Голту, MDRD  
розрахунку CHA2DS2-VASс та HAS-BLED, розрахунку тривалості 
подвійної антитромботичної терапії PRECISE-DAPT, DAPT, які 
містять форми з полями для заповнення інформації та отримання 
автоматичних підрахунків необхідних параметрів,  що може бути 
використано у повсякденній роботі лікарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81071  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Структурна організація інформаційного контенту 
блогу сайту клінічної кафедри вищого медичного навчального 
учбового закладу"(http://vnmed3.kharkiv.ua/?page_id=2222)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір описує програму, що містить пов'язані між собою веб-сторінки з 
медичними калькуляторами розрахунку індексу маси міокарда лівого 
шлуночка, розрахунку коригованого QT - Формула Базетта, 
розрахунку швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) по Кокрофту-
Голту, MDRD  розрахунку CHA2DS2-VASс та HAS-BLED, розрахунку 
тривалості подвійної антитромботичної терапії PRECISE-DAPT, 
DAPT, які містять форми з полями для заповнення інформації та 
отримання автоматичних підрахунків необхідних параметрів,  що 
може бути використано у повсякденній роботі лікарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81072  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Торчинська Світлана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "мистер DOГ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок являє собою велику овалоподібну фігуру темно-бордового 
кольору, усередині якої розташовано стилізоване зображення собаки 
породи дог, що сидить на задніх лапах, на голові якої розміщено 
головний убор - циліндр, на шиї - краватка-метелик, а передня лапа 
спирається на тростину. Поряд з догом сидить кішка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81073  
 

Дата реєстрації авторського права  17.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Торчинська Світлана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Есе "Мистер Дог"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Есе являє собою маленьку розповідь про історію відкриття першого в 
місті Одеса магазину зоотоварів "Мистер Дог". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81074  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свінтковська Світлана Андріївна, Гашибаязова Олександра 
Василівна, Пасат Олександра Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 5 класу закладів загальної 
середньої освіти з навчанням молдовською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти та чинної програми з 
української мови для закладів загальної середньої освіти з навчанням 
молдовською мовою.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81075  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свінтковська Світлана Андріївна, Верготі Лідія Танасіївна, Ткаченко 
Світлана Іванівна, Шинкаренко Тетяна Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти з навчанням молдовською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти та чинної програми з 
української мови для закладів загальної середньої освіти з навчанням 
молдовською мовою.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81076  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янченко Наталія Вікторівна, Благой Віталій Валерійович, Блага 
Вікторія Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Як подолати потребу у 
робітничих кадрах на вітчизняних промислових підприємствах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Забезпеченість підприємств персоналом за відповідним напрямом та 
рівнем підготовки залежить від реальної ситуації на ринку праці та 
господарської діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81077  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Структурна організація електронної бази клінічних 
випадків вищого медичного учбового закладу на основі інформаційно-
освітніх веб-технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На сучасному етапі найбільш важливим напрямком в галузі вищої 
медичної освіти є необхідність значного зміцнення практичного 
аспекту підготовки майбутніх лікарів, а також якісне післядипломне 
навчання при збереженні відповідного рівня теоретичних знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81078  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелкумян Карен Вальтерович, Мельников Денис Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦБАЙТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління контентом компанії 

Спецбайт - cms.s-byte.com СіЄмЕс.Ес-байт.ком з модулями" ("cms.s-
byte.com СіЄмЕс.Ес-байт.ком")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система управління контентом компанії - платформа управління 
матеріалами новинного агентства або телеканалу для редакторів по 
створенню контенту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81079  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайловський Віталій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Бібліографічний покажчик "БІБЛІОГРАФІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ДО 1648 РОКУ. ІІ ТОМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81080  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайловський Віталій Миколайович, Вінниченко Олексій 

Олександрович, Тесленко Ігор Анатолійович, Кулаковський Петро 
Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Колективна монографія "Прикладом своїх предків. Історія 

парламентаризму на українських землях в 1386-1648 рр. І Том"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонована книжка є першим в українській історичній науці 
комплексним дослідженням історії парламентаризму на українських 
землях у 1386-1648 рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81081  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Наталія Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Творчі здобутки видатного українського філософа                       

Д. Чижевського в загальноєвропейському контексті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81082  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярчук Олеся Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Психологія становлення особистості фахівця в умовах 

різновекторності універсуму"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81083  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко-Шведова Ярослава Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний сценарій для анімаційного фільму "Історія однієї 

закоханості, або ідеальне збочення" ("Історія однієї закоханості")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Герой історії Вася мешкає в дивному місті синтетів. Синтети - це 
створіння, які під час спілкування обмінюються одне з одним 
частинами своїх тіл.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81084  
 
Дата реєстрації авторського права  20.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоружа Людмила Леонідівна, Братко Марія Василівна, Котенко 

Ольга Володимирівна, Мельниченко Ольга Володимирівна, Прошкін 
Володимир Вадимович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукове видання "Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: 

діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському 
університеті імені Бориса Грінченка)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подано діагностичні та аналітичні результати дослідження щодо 
оцінки компетенцій науково-педагогаічних працівників Київського 
університетіу імені Бориса Грінченка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81085  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреус Світлана Василівна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

445 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Економічна 
безпека закладів вищої освіти та методичний підхід до її оцінювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81086  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Кьося Віра Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Молдовська мова. Буквар" підручник для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти з навчанням молдовською мовою (у 2-х 
частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81087  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куєв Володимир Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка статей "Универсальная теория сверхпроводимости и анализ 
фундаментных положений квантово-термодинамической теории 
гравитации"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статтях, які увійшли до збірки, викладена розроблена універсальна 
квантово-термодинамічна теорія надпровідності, яка базується на 
уявленні про існування в природі квантових частинок заряду.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81088  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хілько Ганна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Здравствуй, Краматорск!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст пісні про Краматорськ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81089  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Дмитро Іванович, Нерубаський Вадим Володимирович, Радов 
Олександр Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Елемент" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Универсальный просмотрщик баз данных 
испытаний-base" ("base")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма використовується для аналізу та документування баз даних 
випробувань газотурбінних двигунів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81090  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гербич Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Опорний конспект лекцій 
"Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Конспект призначений для аудиторного опрацювання навчальної 
дисципліни або самостійного вивчення матеріалу студентами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81091  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазаракі Анатолій Антонович, Кравченко Михайло Федорович, 

Федорова Діна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "СОУСИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник є першим у серії з дисципліни "Технологія продукції 
ресторанного господарства".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81092  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Михайло Федорович, Гніцевич Вікторія Албертівна, 

Федорова Діна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичне видання "Програма "МЕТОДОЛОГІЯ І 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" освітній ступінь 
"магістр" галузь знань 18 "Виробництво та технології" спеціальність 
181 "Харчові технології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опановуючи дисципліну "Методологія і організація наукових 
досліджень", студенти вивчають сучасні методичні прийоми, підходи 
та прикладні розробки, висвітлені методологічні та теоретичні 
підходи, що застосовуються у сучасній науковій практиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81093  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моторин Руслан Миколайович, Іванченко Ніна Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "МІЖНАРОДНА 
СТАТИСТИКА". Програма та робоча програма"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма підготовлена відповідно до стуктурно-логічної схеми 
освітнього процесу та вимог робочого навчального плану.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81094  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гербич Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Опорний конспект лекцій 
"ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У БАНКУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опорний конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий моніторинг у 
банку" призначений для аудиторного опрацювання навчальної 
дисципліни або самостійного вивчення матеріалу студентами 
спеціальності "Банківська справа".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81095  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачок Наталія Антонівна, Шабіневич Роман Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-ресурс для збору та аналізу 
статистичних даних про книжкові фонди загальноосвітніх 
навчальних закладів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81096  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачок Наталія Антонівна, Лисенко Олександр Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-ресурс "Електронна шкільна 

бібліотека"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для досупу читачів до електронного каталогу 
бібліотеки та комунікації між бібліотекою та читачами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81097  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачок Наталія Антонівна, Гіміранов Ерік Ільдарович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система моніторингу роботи веб-ресурсу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма надає можливість збирати і зберігати дані про роботу веб-
ресурсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81098  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Салій Анатолій Володимирович, Зінченко Наталія Олександрівна, 

Біланов Олег Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ 

України "Історія філософії 2-ге видання (доповнене)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник (2-ге видання) розроблений відповідно до 
навчальних програм, затверджених Міністерством охорони здоров'я 
України. У навчальному посібнику розкриваються важливі історико-
філософські проблеми сучасності з урахуванням  профілю підготовки 
медичних кадрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81099  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горошко Андрій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Mobile diagnostical 

complex - eye fatigue" ("Мобільний додаток "MDC-EF")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мобільний додаток "MDC-EF", програмний код якого виконується на 
мобільних smart-пристроях, призначений для дистанційного 
керування за допомогою Bluetooth-зв'язку коліром випромінювання 
та частотою миготіння світловипромінювачів при діагностиці 
втомлюваності людини за можливістю зорового органа розрізняти 
пульсації світлових імпульсів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81100  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горошко Андрій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мікропрограма "2А+" для програмно-

обчислювальної платформи Arduino"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мікропрограма "2А+" для програмно-обчислювальної платформи 
Arduino, що визначає внутрішній алгоритм функціонування  
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платформи по зміні частотно-імпульсної та кольорової 
характеристики світловипромінювача при проведенні процедури 
визначення втомлюваності людини за можливістю зорового органа 
розрізняти пульсації світлових імпульсів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81101  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кизименко Олександр Володимирович (Прокоф'єв А.В.)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Сборник 
научных проектов А.П.". "Часть 1"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81102  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рощенюк Алла Михайлівна, Круглов Дмитро Олександрович, 
Соломай Андрій Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розробка та застосування алгоритму обробки 
даних користувацького вводу, для формування "музичної мапи" та 
підбору потенційно очікуваних композицій на основі "SP-Algorithm"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дає можливість отримати послідовні комбінації, ланцюжки 
вподобань, що відоброжають не тільки вподобання музики, а і 
можливі шляхи по "музичній мапі", що є відображенням настрою, 
характеру та певної індивідуальності користувача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81103  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гранчак Ірина Ігорівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка сценаріїв молодіжного телевізійного серіалу "Никогда не 
говори никогда"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія кохання між студентом четвертого курсу Микитою та 
першокурснецею Ніколь. Микита - син мецената університету, соліст 
рок-групи. Ніколь - дочка балерини і вчителя математики. 
Знайомство головних героїв починається з неприязні. Але поступово, з 
пізнанням один одного ближче, їх почуття змінюються на протилежні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81104  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухтін Олександр Анатолійович, Шевчук Вадим Анатолійович, 

Лихачов Ілля Вікторович, Тішкін Олексій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БУККІПЕР СААС" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Прикладний додаток BOOKKEEPER"               

("ПД "BOOKKEEPER")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою web-додаток для автоматизації обліку 
господарської діяльності суб'єктів малого та середнього бізнесу. 
Сервіс надає користувачам можливість вести бухгалтерський облік, 
контролювати та аналізувати результати діяльності, готувати та 
направляти обов'язкові звіти у фіскальні органи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81105  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявська Вікторія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Трансформационно-психологическая 

игра "КУПИДОН"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис настільної гри з використанням елементів групової динаміки, 
стратегії, навичок продажів і піару; з використанням методів 
коучингу, психологічних конструкцій, методик випадкових вибірок, 
методик РАТ Володимира Леві і психотерапії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81106  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявська Вікторія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір  "Трансформационная игра "Бизнес 
Тренинг Реальности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений для фахівців з продажу, які досить досвідчені і не 
готові викидати зароблені важкою працею гроші на непотрібні 
тренінги або недостатньо досвідчені, які ще не заробили гроші, щоб 
оплачувати так званих бізнес-тренерів, чиї знання їм можуть не 
знадобитися.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81107  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данько Олена Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Трансформационно-психологическая 
игра "Жива Я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це гра-казка або гра-ключ, заснована на стародавніх слов'янських 
картах-Кощуна, що правду глаголять. У грі казкові і міфологічні 
персонажі допомагають знайти вирішення питання, використані 
прийоми казкотерапії та коучингу, формат гри також дозволяє знайти 
відповідь на запит в тимчасовому періоді на Календарному шляху - 
Зовнішній Шлях або щодо події Шлях (квадрат).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81108  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявська Вікторія Володимирівна, Кухарчук Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Трансформационная игра с 

элементами литотерапии "Каменный цветок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автори впевнені, що інструменти трансформаційної гри допоможуть 
в практиці і дозволять розкритися талантам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81109  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявська Вікторія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Трансформационно-психологическая 

игра "Берегиня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Трансформаційна гра призначена виключно для жінок і націлена на 
пошук гармонії у всіх сферах жіночого життя: внутрішній світ, 
зовнішня діяльність та саморозвиток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81110  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявська Вікторія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Трансформационно-психологическая 

игра "Гейша"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Це гра-спокуса. Заворожуюча, як помах крил метелика, "Гейша" 
подарує незабутні відчуття. Гра відкриває завісу таємниць, які 
зберігаються протягом століть легендарними гейшами Японії.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81111  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявська Вікторія Володимирівна, Маат (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Трансформационно-психологическая 

игра "Формула Любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою створення твору є новий функціональний і радісний підхід до 
взаємин з протилежною статтю.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81112  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Геннадій Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Трансформационно-психологическая 

игра "Путь Души"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У людини є 7 етапів розвитку. Завдяки цьому вона проходить через 
пізнання Світу та досягнення зрілості, а найважливіший шлях кожної 
людини - це її духовний розвиток. В рамках цих станів кожен гравець 
діє згідно зі своєю кармою, причому гра закінчується лише тоді, коли 
гравець повністю проникається її сенсом, досягнувши єднання з 
розумом духу. Приходить час, коли ми всі встаємо на шлях пошуку 
свого духовного вчителя або наставника і вибираємо свій напрямок, 
який найбільш відповідний до потреб кожної людини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81113  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Геннадій Степанович, Чернявська Вікторія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Финансовая трансформационная 
игра "Карман. Семейная"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сімейна фінансова гра "Карман" створена для того, щоб допомогти 
всім з 9 до 99 років навчитися правильно взаємодіяти з грошима і 
стати успішним. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81114  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Геннадій Степанович, Чернявська Вікторія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Трансформационная финансовая 
игра "Карман"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

70 % людей відкрито вважають головною своєю метою - фінансове 
благополуччя. Решта - прикидаються, що це не так. Для досягнення 
поставленої мети люди згодні працювати без вихідних і обмежувати 
свої потреби. Вони грають в фінансові ігри, щоб зрозуміти в чому 
причина постійних грошових невдач. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81115  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сілакова Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Трансформационно-психологическая 
игра "Тайный сад"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81116  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаюк Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір, Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка аудіолекцій "Занимательная история с Татьяной Николаюк 

"Беседы о становлении украинской государственности: от 
трипольских племен до цивилизации Киевской Руси"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81117  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супонькіна-Лагнюк Валерія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Сценічна обробка твору  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій шоу-вистави для дорослих "Аліса" за мотивами казки 

Льюїса Керрола "Пригоди Аліси в країні чудес"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературна основа танцювально-драматичної вистави, що 
призначена для реалізації на сцені, з використанням відеоарта, 
світлового шоу, музичного супроводу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81118  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боярчук Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Маркетинговий 

план"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблені організаційно-методологічні основи формування стратегії 
маркетингу з чотирьох фрагментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81119  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халатов Артем Артемович, Ступак Олег Станіславович, Гришук 

Михайло Степанович, Галака Олександр Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Система повітряного опалення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81120  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валієв Ярослав Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Серія малюнків "В полоні почуттів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серія із п'яти мінімалістичних ілюстрацій, виконаних у стилі, 
близькому до східного каліграфічного письма.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81121  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотников Олег Віталійович, Чигір Роман Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка музичних творів "ЧашКачая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У альбомі всього п'ятдесят дев'ять хвилин та тридцять одна секунда 
нетанцювальної музики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81122  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Вікторія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір літератури "Проект всеукраїнської акції #beUkraine" 
(#будьУкраїна)" ("#be, #будь")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Всеукраїнська акція відмови від громадянства РФ на користь 
громадянства України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81123  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Дар'я Павлівна, Маслак Володимир Іванович, Осадчий 
Віктор Володимирович, Бутко Лариса Валентинівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз з описом "План-схема Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

План-схема складена за матеріалами аерофототопографічного 
знімання Google 2017 року. Розмір план-схеми: висота 80 см, ширина 
120 см. На план-схему нанесено основні об'єкти, що належать до 
структури Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського. Так, до плану-схеми увійшли 15 
навчальних корпусів, які розташовані на вулицях: Першотравнева,  
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Академіка Маслова, Чумацький шлях, Івана Приходька, 
Республіканська, Флотська, Велика Набережна, Героїв Бреста, 
Маяковського і бульвар Пушкіна. На план-схему винесені також 
гуртожитки, що розташовані на вулиці Маяковського. Біля кожного з 
об'єктів університету відмічені зупинки громадського транспорту з 
назвами, вони виділені великими буквами "Т" (тролейбусна зупинка), 
"А" (автобусна зупинка).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81124  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базильчук Олег Вікторович, Сущенко Людмила Петрівна, 
Рогожніков Олексій Ігорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "БСР: моніторинг рівнів сформованості 
готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до роботи 
з відновлення здоров'я спортсменів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для педагогічної діагностики результатів 
професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, 
ерготерапії до роботи з відновлення здоров'я спортсменів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81125  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрошкін Євген Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Справочник дерматолога с практическим 
руководством по диагностике и лечению угревой болезни. Том 1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81126  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александр Суздаль (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового-популярного характеру  
"Эссенариум"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Читачам пропонується нова модель побудови Всесвіту, в якій 
виключені всі основні протиріччя сучасної фізики. У книзі розглянуті 
такі неоднозначні поняття як віддзеркалення і ставлення до Творця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81127  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александр Суздаль (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Мушкетёр Её Высочества"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тільки детективний сюжет об'єднує кілька багатошарових історій, які 
відбуваються в минулому і майбутньому. Клубок подій, пов'язаних 
деякими містичними артефактами, повинен розплутати Михайло 
Васильович Мурік, старший коронер Ради Націй. Коронеру допомагає 
молодий помічник Гільберт Ламбре, який вважає свого шефа 
відсталим і старомодним.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81128  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александр Суздаль (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Кот в красной шляпе"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна героїня, Елайні, бавлячись з чарівним перснем, перетворюється 
на рудого кота, якого виганяють на вулицю. На Землі і планеті Глаурія 
виникають хаотичні спонтанні переміщення живих істот. Ці реплікації 
привертають увагу Хроностатиків, які опікуються порядком у Всесвіті.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81129  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александр Суздаль (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Блуждающий Неф"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На планеті, з незвичайною назвою "Контрольна", дівчинку-сироту, 
Онті, переслідують зелені чоловічки, що співають дивні ритмічні 
пісні. Неприємності, які супроводжують Онті, змушують радника 
короля, Палдора, повірити, що на Онті полюють недобрі сили.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81130  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александр Суздаль (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Замкнутые на себя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фатенот, жінка з двома обличчями, яка плете долі людей, відхиляє 
любов професора Бартазара Блута і випадково розлучає головних 
героїв, Елайні і Сергія. Елайні опинилась на своїй планеті, тільки в 
далекій давнині, Бартазар Блут стає богом Інті в стародавній 
Месопотамії, а Сергія не можуть знайти навіть Хроностатики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81131  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелінський Григорій Юрійович, Чупринка Віктор Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для автоматичного проектування 
раціональних схем розкрою листових матеріалів на плоскі 
геометричні об'єкти довільної форми "Автоматичне проектування 
раціональних схем розкрою листових матеріалів" ("АПРСРЛМ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81132  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Володимир Андрійович, Верховод Ірина Сергіївна, 

Лебедєва Олена Анатоліївна, Данилова Олена Анатоліївна, Біляєв 
Сергій Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Використання інтелектуального капіталу в 

суспільному відтворенні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Використання інтелектуального капіталу в 

суспільному відтворенні : монографія / В. А. Петренко, І. С. Верховод, 
О. А. Лебедєва, та ін. - Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр 
"Люкс", 2014. - 240 с. 

 
Анотація   

Метою колективного дослідження було обґрунтування можливості та 
меж застосування інтелектуального капіталу як факторного ресурсу, 
розкриття принципів та специфіки його відтворення на мікро- та 
макрорівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81133  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жигоренко Ірина Юріївна, Назаренко Ірина Володимирівна, 

Мінькова Ганна Юріївна, Фесенко Євгенія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Колективна монографія "Новітні підходи до вивчення 

німецькомовного тексту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новітні підходи до вивчення німецькомовного тексту : 

Колективна монографія / Відп. ред. Жигоренко І. Ю. - Мелітополь : 
Вид-во Мелітопольського державного педагогічного університету, 
2018. - 130 с. 

 
Анотація   

Монографія являє собою дослідження, здійснені у руслі 
антропоцентричного підходу, при врахуванні нових напрямків: 
психолінгвістика, когнітивна лінгвістика, семантика, порівняльне 
мовознавство, зіставне мовознавство. При цьому попередні доробки 
усталеної лінгвістики узагальнюються та реінтерпретуються з огляду 
на новітні досягнення мовознавства та суміжних наук.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81134  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лунькова Юліана Станіславівна, Новіков Вадим Михайлович, 

Березій Микола Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Спосіб визначення довжини зубного ряду на моделях 

щелеп"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Патологічні зміни довжини зубного ряду мають прямо пропорційну 
залежність з функціональним перевантаженням елементів СНЩС. 
Досвід надання допомоги пацієнтам з вивихом дисків СНЩС 
дозволив нам запропонувати алгоритм діагностики даної патології 
залежно від співвідношення довжини зубного ряду та суми його мезіо-
дистальних розмірів зубів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81135  
 
Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філатова Тетяна Вячеславівна, Арсірій Олена Олександрівна, Глава 

Марія Геннадіївна, Коптельцева Лідія Василівна, Малахов Євгеній 
Валерійович, Погорецька Валентина Яківна, Сперанський Віктор 
Олександрович, Трофимов Борис Федорович, Чугунов Анатолій 
Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Інформаційні технології в управлінні соціально-

економічними об'єктами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інформаційні технології в управлінні соціально-

економічними об'єктами : монографія / Кол. авторів. - Одеса : 
Бондаренко М. О., 2016. - 214 с. 

 
Анотація   

З метою створення сучасних нових та вдосконалення існуючих 
інформаційних технологій управління соціально-економічними 
об'єктами, в монографії запропоновані методики моделювання 
предметних областей інтелектуального капіталу, а також 
структурування та інтелектуального аналізу даних про стан таких 
об'єктів та процесів як управління інтелектуальним потенціалом 
організації, інноваціями та інформаційними ресурсами створення 
інтелектуальної продукції тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81136  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філатова Тетяна Вячеславівна, Арсірій Олена Олександрівна, 
Будорацька Тетяна Леонідівна, Глава Марія Геннадіївна, 
Журавльова Наталія Михайлівна, Журан Олена Анатоліївна, Лінгур 
Любов Миколаївна, Малахов Євгеній Валерійович, Слободянюк 
Володимир Прокопович, Труфанова Тетяна Петрівна, Чугунов 
Анатолій Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Моделі, методи і засоби управління соціально-
економічними об'єктами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Моделі, методи і засоби управління соціально-
економічними об'єктами : монографія / Кол. авторів. - Одеса : 
Бондаренко М. О., 2016. - 226 с. 

 
Анотація   

В монографії досліджено засоби управління бізнес-процесами з 
використанням системного підходу та реалізація бізнес-процесів 
засобами пакетів прикладних програм; розглянуто демографічні 
чинники у процесах управління; інформаційні технології, методи, 
засоби управління економічною безпекою бізнес-процесів; підходи до 
оцінки конкурентоспроможності підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81137  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Продіус Юлія Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Управление коммерческими рисками"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Продиус Ю. И. Управление коммерческими рисками : 
Монография. - Одесса : Изд-во Одесского юридического института 
НУВД, 2004. - 56 с. 

 
Анотація   

У монографії розглядаються методологічні та методичні положення 
по формуванню і реалізації системи організаційно-економічних 
інструментів управління ризиками. Розроблений понятійний апарат 
категорії "управління комерційними ризиками", розроблені 
рекомендації з організації процесу управління комерційними 
ризиками і запропонована система організаційно-економічних 
інструментів управління комерційними ризиками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81138  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Продіус Юлія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Основи теоретичного забезпечення створення 
інноваційної стратегії підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Продіус Ю. І. Основи теоретичного забезпечення 
створення інноваційної стратегії підприємства // Матеріали                       
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка: реалії 
часу і перспективи". - 2015. - Том 1 - С. 192-193. 

 
Анотація   

У роботі розглядаються чинники забезпечення створення 
інноваційної стратегії підприємства. Увага приділяється формуванню 
інноваційних конкурентних переваг в забезпеченні створення 
ефективних стратегій інноваційного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81139  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Продіус Юлія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вимоги до менеджерів інноваційної діяльності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Продіус Ю. І. Вимоги до менеджерів інноваційної 
діяльності //  Проблеми і перспективи інноваційного розвитку 
економіки. Матеріали ХХІ міжнародної науково-практичної 
конференції. - 2016. - Том І. Частина ІІ. - С. 96-101. 

 
Анотація   

Виявлено та проаналізовано специфічні вимоги до професії 
менеджерів інноваційної діяльності в сучасних умовах. Запропоновано 
низку заходів для практичної реалізації знань та здібностей 
інноваційних менеджерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81140  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Продіус Юлія Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формирование системы обеспечения 
конкурентоспособности промышленности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Продіус Ю. І. Формирование системы обеспечения 
конкурентоспособности промышленности : Монографія. - Одеса : 
Астропринт, 1999. - 72 с. 

 
Анотація   

У монографії розглядаються методологічні та методичні положення 
по формуванню і реалізації системи організаційно-економічних 
інструментів забезпечення конкурентоспроможності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81141  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Британ Володимир Терентійович, Дуб Станіслав Костянтинович, 
Леонова Наталія Валеріївна, Мосюкова Наталія Геннадіївна, Рибалко 
Ірина Валентинівна, Савич Анжеліка Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія та культура України. Частина VII"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія та культура України. Частина VII :                    
Навч. посібник / В. Т. Британ, С. К. Дуб, Н. В. Леонова, Н. Г. 
Мосюкова, І. В. Рибалко, А. В. Савич. - Дніпро : НМетАУ, 2017. - 51 с.  

 
Анотація   

У сьомій частині посібника висвітлені історичні умови і особливості 
розвитку української культури ІІ половини ХVІІ - поч. ХХ ст. 
Визначено основні тенденції розвитку науки, літератури, освіти, 
мистецтва в означений період. Проблемно-хронологічний підхід, що 
був застосований, сприяє формуванню цілісного та критичного 
погляду на культурні процеси, які мали місце в складні для нашого 
народу часи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81142  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Британ Володимир Терентійович, Дуб Станіслав Костянтинович, 
Мосюкова Наталія Геннадіївна, Савич Анжеліка Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія та культура України. Частина IV"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія та культура України. Частина ІV : Навч. 
посібник / В. Т. Британ, С. К. Дуб, Н. Г. Мосюкова, А. В. Савич. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2016. - 49 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику висвітлено історію науки і освіти на 
українських землях з часів Київської Русі до сьогодення. Розглянуто 
процес формування історико-етнографічних регіонів України, 
особливості їх розвитку на сучасному етапі. Проаналізовано релігійну 
ситуацію в нашій країні та проблеми етнополітики. Застосовано 
проблемно-хронологічний підхід, що сприяє формуванню цілісного й 
критичного погляду на історичні події.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81143  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлаков Михайло Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комплект из девяти 
автоматизированных рабочих мест многоязычных сетевых  
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                                                            инструментальных систем различного назначения для 
универсального центра обработки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програми призначені для підготовки вхідних даних задач, що 
вирішуються  у мережевому середовищі універсального центру 
обробки, по знаходженню оптимальних стратегій керування 
дискретними процесами різного призначення, а також для виведення 
результатів розрахунків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81144  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рібцун Юлія Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Допитливі співрозмовники. 
Програми з корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами (1-4 класи)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У програмах з корекційно-розвиткової роботи для молодших класів 
закладів загальної середньої освіти, узгоджених із оновленим 
державним стандартом початкової освіти репрезентовано змістове 
наповнення з напрямів фізично-мовленнєвого розвитку, когнітивно-
мовленнєвої, емоційно-вольової сфер, навчально-мовленнєвої 
діяльності учнів з особливими освітніми проблемами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81145  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна, Рогачов Борис Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок коригованого QT - Формула 
Базетта (Bazett's formula) - QTc он-лайн сайту кафедри внутрішньої 
медицини № 3 та ендокринології Харківського національного 
медичного університету"(http://vnmed3.kharkiv.ua/?page_id=6853)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма створена на базі мов програмування  html, css та java script.  
Користувач вносить вихідні дані щодо інтервалу R-R (виміряного по 
електрокардіограмі в мс або сек, або мм), пульсу (удари за хвилину) та 
QT (виміряного по електрокардіограмі в мс або сек, або мм) та 
отримує значення інтервалу QT, коригованого, що необхідно в 
повсякденній роботі лікарів, зокрема кардіологів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81146  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна, Рогачов Борис Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Он-лайн калькулятор PRECISE-DAPT, 
DAPT сайту кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології 
Харківського національного медичного університету" 
(http://vnmed3.kharkiv.ua/?page_id=9369)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма створена на базі мов програмування  html, css 
та java script.  Користувач вносить вихідні дані щодо - рівня 
гемоглобіну, лейкоцитів, віку хворого, кліренсу креатиніну, наявності 
попередніх кровотеч, статусу куріння, наявності цукрового діабету, 
гострого інфаркту міокарда на час госпіталізації, дані щодо наявності 
попереднього перекутаного коронарного втручання або інфаркту 
міокарда, наявності встановленого покритого стента з паксілателом, 
наявності встановленого діаметра стента менш ніж 3 мм, наявність 
застійної серцевої недостатності або фракції викиду менше 30 %, 
наявності попереднього венозного стентування та отримує за шкалою 
PRECISE-DAPT тривалість застосування подвійної антитромботичної 
терапії під час коронарного втручання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81147  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна, Рогачов Борис Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Он-лайн калькулятор розрахунку індексу 
маси міокарда лівого шлуночка сайту кафедри внутрішньої медицини  
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                                                           № 3 та ендокринології Харківського національного медичного 
університету"(http://vnmed3.kharkiv.ua/?p=6446)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма, створена на базі мов програмування  html, css та java script.  
Користувач вносить вихідні дані щодо ваги, зросту хворого, товщини 
міжшлуночкової перегородки в діастолу (см), кінцево-діастолічного 
розміру лівого шлуночка (см), товщини задньої стінки лівого 
шлуночка в діастолу (см) та отримує значення індексу маси міокарда 
лівого шлуночка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81148  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Структурна організація інформаційного контенту 
веб-сторінки сайту кафедри внутрішньої медицини № 3 та 
ендокринології  "Рекомендації, клінічні протоколи з кардіології" 
(http://vnmed3.kharkiv.ua/?page_id=880)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Приведена детальна "Структурна організація інформаційного 
контенту веб-сторінки сайту кафедри внутрішньої медицини № 3 та 
ендокринології  "Рекомендації, клінічні протоколи з кардіології", яка 
включає в себе сортування інформаційного контенту (рекомендації, 
клінічні протоколи) за нозологіями в хронологічному по даті 
публікації порядку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81149  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна, Рогачов Борис Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Он-лайн калькулятори CHA2DS2-VASс та 
HAS-BLED сайту кафедри внутрішньої медицини № 3 та 
ендокринології Харківського національного медичного університету" 
(http://vnmed3.kharkiv.ua/?page_id=5983, 
http://vnmed3.kharkiv.ua/?page_id=5989)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою програми, створені на базі мов 
програмування  html, css та java script.  Користувач робить 
множинний вибір щодо - перенесеного хворим інсульту або 
транзиторної ішемічної атаки, артеріальної тромбоемболії в анамнезі, 
віку хворого, артеріальної гіпертензії, у тому числі неконтрольованої, 
цукрового діабету, застійної серцевої недостатності, дисфункції лівого 
шлуночка (зокрема, фракція викиду менше ніж 40 %), судинних 
хвороб (інфаркту міокарда в анамнезі, периферичного атеросклерозу, 
атеросклеротичних бляшок в аорті), статі хворого тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81150  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна, Рогачов Борис Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Он-лайн калькулятор розрахунку швидкості 
клубочкової фільтрації (ШКФ) по Кокрофту-Голту, MDRD сайту 
кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології Харківського 
національного медичного університету" 
(http://vnmed3.kharkiv.ua/?page_id=4519)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма, створена на базі мов програмування  html, css та java script.  
Користувач вносить вихідні дані щодо віку хворого, його статі, 
значення креатиніну у мг/дл або мкмоль/л, ваги, зросту та отримує 
значення ШКФ по Кокрофту-Голту за формулою  MDRD  автоматично, 
що необхідно в повсякденній роботі лікарів та допомагає визначити 
наявність та вираженість ниркової недостатності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81151  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Володимир Павлович, Жабєєв Георгій Володимирович, 
Жабєєв Павло Володимирович, Жабєєва Ірина Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Стартап "Варіативна технологія 
модернізації Шулявського шляхопроводу та його тунельно- 
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                                                           транспортне з'єднання з будівлею цеху №5 ПАТ НВП "Більшовик"    
м. Київ як чинники збільшення вартості оточуючих площ" 
("ВТМШ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81152  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачок Наталія Антонівна, Орос Богдан Богданович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-ресурс для організації волонтерських 
обчислень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розробка призначена для використання як веб-ресурсу для організації 
розподілених волонтерських обчислень в фоновому режимі роботи 
браузера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81153  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астрєйко Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Легальний акциз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81154  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "Структура бази даних сайту кафедри внутрішньої медицини 
№ 3 та ендокринології Харківського національного медичного 
університету  (http://vnmed3.kharkiv.ua)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Структура бази даних являє собою багаторівневу базу даних, яка була 
побудована автоматично при створенні сайту та установці плагінів 
сайту (бази даних записів, бази даних коментарів, бази даних 
зображень, гіперпосилань, календаря, вебінарів, тестів, опитувань, 
бази даних плагінів-програм, встановлених на сайті та інше) та 
постійно оновлюється додаковою інфорамцією в процесі 
адміністрування сайту кафедри внутрішньої медицини № 3 та 
ендокринології Харківського національного медичного університету.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81155  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антрапцева Надія Михайлівна, Солод Надія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Electrical 
conductivity of solid solution of Co (II)-Zn  dihydrogenphosphates and its 
thermolysis products"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81156  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антрапцева Надія Михайлівна, Кочкодан Ольга Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Взаємодія в 
системі Ca(NO3)2-Co(NO3)2-(NH4)2HPO4-H2O"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81157  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антрапцева Надія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Использование 

двойных фосфатов микроэлементов для выращивания дубового 
шелкопряда"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81158  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антрапцева Надія Михайлівна, Солод Надія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Термічні 

властивості Mn(H2PO4)2.4H2O і продуктів його зневоднення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Встановлено послідовність термічних твердофазних перетворень, що 
супроводжують термоліз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81159  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочкодан Ольга Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Влияние 
концентрационных условий на физико-химические взаимодействия в 
системе вода-ПАВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81160  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочкодан Ольга Дмитрівна, Жила Роман Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Адсорбція 
поверхнево-активних речовин із водних розчинів непористими 
вуглецевими сорбентами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено порівняння адсорбційних властивостей непористих 
вуглецевих сорбентів стосовно поверхнево-активних та інших 
органічних речовин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81161  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочкодан Ольга Дмитрівна, Бойко Роман Сергійович, Нестерова 
Лідія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Вплив природи 
поверхнево-активних речовин на міжмолекулярні взаємодії у водних 
розчинах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розраховано зміни ентальпії та ентропії в процесі міцелоутворення 
поверхнево-активних речовин на прикладі тритону Х-100 і 
додецилпіридінію броміду.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81162  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочкодан Ольга Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Створення 

електронного навчального курсу з дисципліни "Неорганічна хімія" та 
його використання в навчальному процесі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81163  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочкодан Ольга Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Контроль та 

оцінювання навчальної діяльності студентів в системі електронного 
навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено особливості створення та використання електронного 
навчального курсу з дисципліни "неорганічна хімія". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81164  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеканов Ігор Олегович, Григор'єв Олександр Вікторович, Григор'єв 
Андрій Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Pallet Calculator"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для менеджерів поліграфічних підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81165  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилова Тетяна Григорівна, Лесик Олександр Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тези "До питання про ризики при експлуатації колісних 
транспортних засобів з комбінованими енергоустановками (гібридів) і 
електромобілів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто актуальність транспортних засобів з енергоустановками 
(гібридів) та електромобілів в Україні та пов'язані з ними ризики при 
експлуатації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81166  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чирков Артем Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пошук підозрілих об'єктів на відео або 
зображеннях на основі аналізу гістограм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмна бібліотека мовою програмування Python версії 3.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81167  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глемба Іван Павлович, Прохоренко Андрій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Тайны Фаэтона. Наследный принц"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Планета Фаетон (Лаес) напередодні глобальних змін біля одного 
мільярда п'ятсот вісімдесяти мільйонів років до сьогодення. Театан, 
син правителя, веде розгульний спосіб життя. До шістдесяти двох 
років він стає майже ні на що не здатним фаетонцем, але з амбіціями і 
поведінкою наслідного принца.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81168  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глемба Іван Павлович, Прохоренко Андрій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Марсианские истории. Первые шаги к власти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Марс (Ноел) і марсіани (інчарси) напередодні глобальних змін близько 
одного мільярда трьохсот вісімдесяти мільйонів років до нинішнього 
часу. У родині науковців безтурботно зростає і навчається при 
дослідницькому центрі до вісімнадцятирічного віку Маігун. Всі плани 
юного інчарса про продовження навчання в столиці руйнує війна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81169  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глемба Іван Павлович, Прохоренко Андрій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Путь волхва-радетеля. Велес. Юные годы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Київська Русь. Дев'яте століття. У родині Єлізара і Теретьї в одному з 
поселень древлян навесні 831 року народився хлопчик, якого батьки 
нарекли Велей (Велесом).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81170  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глемба Іван Павлович, Прохоренко Андрій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Казацкая быль. Пылыпко - казацкий сын"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Україна. Рік 1573. Повз Запоріжжя до Криму рухаються захоплені в 
полон дво-, трирічні діти з чотирма десятками жінок в супроводі 
збірного загону татар і турків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81171  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глемба Іван Павлович, Прохоренко Андрій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Казацкая быль. Сарифия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Україна. Хортиця. Перша половина сімнадцятого століття. Козацькі 
батьки з числа козаків-характерників, проживши довге і насичене 
подіями життя, розповідають один одному і козакам, які зібралися їх 
послухати, цікаві й повчальні історії зі свого життя і життя козаків - 
майстрів гопака, і не тільки про них. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81172  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глемба Іван Павлович, Прохоренко Андрій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Казацкая быль. Митрохины университеты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Україна. 1596 рік. Після шести років навчання у козацьких батєк 
прийшов час молодому парубку Митросі покинути Січ, щоб на світ 
подивитися і себе проявити в мирній праці, навчитися життєвої 
мудрості і повернутися на Запоріжжя збагаченим життєвим досвідом 
дорослим парубком, зміцнілим і не з порожніми руками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81173  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпанковська Ніна Григорівна, Король Григорета Олександрівна, 
Ковальчук Костянтин Федорович, Кочко Наталія Олександрівна 
(Котенко)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Стратегічний аналіз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику висвітлені сутність, особливості, місце 
стратегічного аналізу в менеджменті та в аналітичній функції, 
теоретичні основи стратегічного аналізу, система його методів і 
принципів та види забезпечення. Викладені особливості методик: 
аналізу досягнутих результатів, економічного обґрунтування 
виробничої стратегії підприємства, оцінки його потенціалу, 
використання виробничих ресурсів, аналітичного супроводження 
фінансової політики, аналітичної підтримки технології стратегічних 
управлінських рішень та оцінки стратегії економічної безпеки 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81174  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпанковська Ніна Григорівна, Король Григорета Олександрівна, 
Ізвєкова Інна Миколаївна, Кравченко Тетяна Василівна, Кочко 
Наталія Олександрівна (Котенко)  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

482 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економічна діагностика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шпанковська Г. О., Король Г. О., Ізвєкова І. М., 
Кравченко Т. В., Котенко Н. О. Економічна діагностика : Навч. 
посібник. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2010. - 123 с.  

 
Анотація   

У навчальному посібнику висвітлені сутність та взаємозв'язки 
основних наукових категорій економічної діагностики в умовах  
ринкових взаємовідносин. Викладена методика зовнішньої та 
внутрішньої економічної діагностики стану конкурентного 
середовища та виробничого потенціалу промислового підприємства, 
фінансової та управлінської діагностики. Призначений для студентів 
економічних спеціальностей, науковців, викладачів, керівників і 
фахівців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81175  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпанковська Ніна Григорівна, Кравченко Тетяна Василівна, 
Распопова Юлія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економічний аналіз. Частина 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шпанковська Н. Г., Кравченко Т. В., Распопова Ю. О. 
Економічний аналіз. Частина 2. Методика комплексного 
економічного аналізу діяльності суб'єкта господарювання : Навч. 
посібник. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2006. - 154 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику висвітлені склад і етапи комплексного 
економічного аналізу, методики управлінського і фінансового аналізу 
діяльності підприємства, особливості аналізу комерційних установ. 
Наочність викладеного матеріалу дисципліни забезпечена 
використанням методів графічних та аналітичних таблиць.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81176  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несін Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Правила гри "Businessstart"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Правила гри "Businessstart" (додаток 1) призначені для ознайомлення 
та дотримання під час гри у дану настільну гру. Правила гри 
"Businessstart" складаються із 12 (дванадцяти) пунктів та 1 (одного) 
підпункту. Рекомендований вік для гри 12-60 років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81177  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Санін Вадим Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір економічного характеру "Основи 
системи бюджетування підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В представленій розробці розглянуто основи, цілі, завдання та 
принципи застосування бюджетування як найбільш ефективного 
напряму з управління підприємством. В умовах сучасності 
бюджетування є найбільшим перспективним напрямом в фінансовому 
управлінні підприємством. Система бюджетування дає змогу 
уникнути помилок в управлінні підприємством, оперативно 
реагувати на відхилення показників, аналізувати їх причини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81178  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвін Ангеліна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Док на прийомі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Денис - проста людина з непростим характером. Ще в 2014 році Денис 
Сурков, побачивши численну кількість молодих українських солдатів 
з ампутованими руками і ногами у міській лікарні, не міг змиритися з 
тим, що військова охорона здоров'я стала майже безпорадною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81179  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвін Ангеліна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій фільму "Пам'ять"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Детективна історія про пошук власного місця у історії власної країни. 
Дослідження історії сім'ї та подорож, у якій герої знаходять себе.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81180  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Валерій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Ведені пристрої синхронізації з періодичним 
автопідстроюванням телекомунікаційних мереж"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії із сучасних наукових позицій викладені основи теорії і 
практики розробки сучасних ведених пристроїв синхронізації з 
періодичним автопідстроюванням телекомунікаційних мереж. 
Виконано аналіз інформаційних джерел з проблем синхронізації 
телекомунікаційних мереж. Удосконалено метод еквівалентних 
перетворень структур, що дозволило виконати спрощення 
математичних моделей ведених пристроїв синхронізації 
телекомунікаційних мереж до діагональних форм. Розглянуто метод 
синтезу оптимальних за швидкодією ведених пристроїв синхронізації з 
керованим фазовим детектором. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81181  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, Дерев'янко Людмила Петрівна, 

Леонова Богдана Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Використання еламіну в оздоровчому харчуванні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлені лікувально-профілактичні властивості 
еламіну (дієтичної добавки з бурої морської водорості ламінарії), які 
ґрунтуються на виконаних наукових дослідженнях із великою 
доказовою базою. Дієтична добавка еламін пройшла 
експериментальні дослідження, клінічну апробацію і рекомендована 
для оздоровчого харчування дорослих і дітей з метою поповнення 
організму мікро- та макроелементами, вітамінами, біологічно 
активними речовинами, для зміцнення імунітету і опірності організму 
дії негативних чинників (іонізуючого випромінювання і стресу). 
Доцільно застосовувати еламін для збагачення різних блюд та 
кондитерських виробів йодом, селеном, солями альгінової кислоти, 
мікро- і макроелементами, манітом, іншими цінними речовинами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81182  
 
Дата реєстрації авторського права  29.08.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сулімова Ольга Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Standard of breed WKU "Pakistani Bully Kutta" 

("Standard of breed "Bully Kutta")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис (стандарт) аборигенної породи собак "Пакистану - 
Пакистанська Буллі Кутта". Історія породи, зовнішній вигляд, 
характер і темперамент. Опис фенотипічної будови породи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81183  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошук Ганна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Проектно-орієнтований підхід в управлінні 
організаційними інноваціями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дорошук Г. А. Проектно-орієнтований підхід в 
управлінні організаційними інноваціями // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка". - 2010. - № 683. - С. 254-258. 

 
 
Анотація   

В статті обґрунтовано можливість використання проектно-
орієнтованого підходу до здійснення організаційних інновацій на 
підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81184  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошук Ганна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Management of organizational development"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Doroshuk H. A. Management of organizational 
development // Вісник Національного університету "Львівська 
політехніка". - 2014. - № 799. - С. 29-34. 

 
Анотація   

В статті обґрунтовано можливість управління організаційним 
розвитком як базису для втілення інновацій в рамках проактивного 
управління на підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81185  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Андрій Валерійович, Андреєва Євгенія Глібовна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "Andreeva pearlsmile 
dental spa"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81186  
 
Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйов Сергій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Інноваційні підходи до вироблення державної екологічної 

політики шляхом впровадження інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури е-Екологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Воробйов С. В. Інноваційні підходи до вироблення 

державної екологічної політики шляхом впровадження інформаційно-
комунікаційної інфраструктури е-Екологія // Наукові розвідки з 
державного та муніципального управління. - 2015. - № 1. - С. 257-268. 

 
Анотація   

Проаналізовано теоретичні засади інноваційних підходів до побудови 
та функціонування вітчизняної інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури в сфері екології, природоохорони та 
природокористування у контексті підвищення якості процесу 
взаємодії органів державної влади, бізнесу та громадськості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81187  
 
Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ружинський В'ячеслав Володимирович (Ruzhynski)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір "Ruzhynski - Grandeur (Instrumental mit)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81188  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ружинський В'ячеслав Володимирович (Ruzhynski), Яцула Юрій 
Михайлович (Jurgen Frees)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Надможливості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81189  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вашакмадзе Гіоргі (VASHAKMADZE GIORGI)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій проведення конкурсних 
заходів з оцінки фотографічних знімків (селфі або інших знімків), 
наданих Учасниками, сфотографованих на телефонах або на 
фотоапаратах" ("Конкурс селфі")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Постійна організація платних та безкоштовних конкурсних заходів з 
оцінки фотографічних знімків, наданих учасниками, 
сфотографованих на телефонах або на фотоапаратах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81190  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шацька Катерина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір художнього дизайну "Індивідуальний меблевий модуль для 
проживання в умовах хостелу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твором є дизайн меблевого модулю та креслення до самого модулю та 
деталей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81191  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазаренко Володимир Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Каталог-довідник "Медаль "Ветеран труда". Разновидности медалей 
и удостоверений"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81192  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазаренко Володимир Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідник "Медаль "За отвагу". Хронологические таблицы 
определения по номеру награды даты награждения и вручения.       
Часть 1. 1938-1945 гг."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81193  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазаренко Володимир Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідник "Награды железнодорожников Юго-Западного округа 
железных дорог и Юго-Западной железной дороги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81194  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буряченко Семен Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Квантово-метаболічна нестабільність геному. 
Відновлення структури мутованих генів та їх біохімічних функцій 
електромагнітним резонансом нанокристалів галуазіту. Генотерапія 
спадкових захворювань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В науковому дослідженні, автором встановлюється та 
обґрунтовується невідома раніше закономірність генерації квантів 
фотонів у клітинах та нестабільність нуклеотидів ДНК, що 
супроводжується експоненціальним зменшенням або збільшенням 
генетичного матеріалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81195  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Пирамида желаний в потоке Рейки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання духовного 
зросту за допомогою технології японського мистецтва природного 
зцілення Рейки, яка відома як система "Usui Shiki Ryoho", що 
заснована японським доктором Мікао Усуі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81196  
 
Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методическое пособие по проведению занятий по 

авторскому курсу "Сам себе целитель. Первая ступень Рейки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання духовного 
зросту за допомогою технології японського мистецтва природного 
зцілення Рейки, яка відома як система "Usui Shiki Ryoho", що 
заснована японським доктором Мікао Усуі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81197  
 
Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методическое пособие по проведению занятий по 

авторскому курсу "Сам себе целитель. Открытие сердечной чакры"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання духовного 
зросту за допомогою технології японського мистецтва природного 
зцілення Рейки, яка відома як система "Usui Shiki Ryoho", що 
заснована японським доктором Мікао Усуі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81198  
 
Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методическое пособие по проведению занятий по 

авторскому курсу "Сам себе целитель. Сила Богородицы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання духовного 
зросту за допомогою технології японського мистецтва природного 
зцілення Рейки, яка відома як система "Usui Shiki Ryoho", що 
заснована японським доктором Мікао Усуі. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81199  
 
Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ачкасова Лариса Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Поєднання оцінки 

ефективності перевезень вантажів зі збалансованою системою 
показників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі удосконалено інформаційну базу поєднання оцінки 
ефективності перевезення вантажів зі збалансованою системою 
показників на основі матричного моделювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81200  
 
Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сайко Наталія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Соціальна реабілітація молодших підлітків у роботі 

соціального педагога загальноосвітніх навчальних закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено проблемі організації соціальної реабілітації 
молодших підлітків загальноосвітніх навчальних закладів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81201  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снітко Ганна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Программа тренинга (курса) "Проектный коучинг 
для компаний (команд) при внедрении программного обеспечения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою програми є підвищення ефективності команд розробників 
програмного забезпечення шляхом створення (виникнення) 
синергетичного ефекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81202  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьова Олена Валентинівна, Блеч Ганна Олександрівна, 
Гладченко Ірина Вікторівна, Трикоз Сніжана Валеріївна, Сухіна 
Ірина Вячеславівна, Ярмола Наталія Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Психолого-педагогічний супровід 
навчання дітей з інтелектуальними порушеннями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81203  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колупаєва Алла Анатоліївна, Коваль Людмила Вікторівна, 
Компанець Наталія Миколаївна, Квітка Наталія Олегівна, Лапін 
Андрій Володимирович, Горбенко Інна Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Асистент вчителя у закладі 
загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81204  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колупаєва Алла Анатоліївна, Таранченко Оксана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Навчання дітей з особливими 
освітніми потребами в інклюзивному середовищі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81205  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумицька Галина Василівна, Гнаткович Тетяна Дмитрівна, 
Ківеждій Олеся Василівна, Лукач Андріанна Юліївна, Борисова Єва 
Елемирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 5 класу закладів загальної 
середньої освіти з навчанням угорською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81206  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волоснікова Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Вплив інституційного забезпечення на напрямок 
вектору інтегрованої логістизації процесів на підприємствах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто проблеми функціонування інституційної інфраструктури 
підтримки інтегрованої логістизації процесів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81207  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полторак Анастасія Сергіївна (Poltorac Anastasiya), Король Інна 
Володимирівна (Korol Inna)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Financial risk management as a strategic direction for improving 
the level of economic security of the state"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Inna Korol, Anastasiya Poltorak. Financial risk 
management as a strategic direction for improving the level of economic 
security of the state // Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4. 
№ 1. - Р. 235-241. 

 
Анотація   

У статті узагальнено теоретико-методичні засади і розроблено 
практичні рекомендації, спрямовані на удосконалення управління 
фінансовими ризиками як стратегічного напрямку підвищення рівня 
економічної безпеки України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81208  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полова Жанна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Розробка протимаститних ветеринарних препаратів в 
епоху антибіотикорезистентності: сучасний стан проблем та 
перспектив"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Містить дослідження захворювання репрудуктивних органів та 
молочної залози.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81209  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полова Жанна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Впровадження принципів GMP у промислове 

виробництво ветеринарних препаратів в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено основні принципи та правила належної виробничої 
практики управління якістю лікарських препаратів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81210  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полова Жанна Миколаївна, Гладух Євгеній Володимирович, 

Кухтенко Галина Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Промислове виготовлення крему антимікробної дії з 

срібла цитратом для профілактики маститів та гігієнічного догляду за 
вим'ям великої рогатої худоби. Методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях наведено практичну доцільність пошуку 
нових антимікробних засобів м'якої форми випуску для догляду за 
шкірою дійок та вим'ям виликої рогатої худоби, що мають 
комплексну біоцидну та репаративну дію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81211  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Дар'я Павлівна, Маслак Володимир Іванович, Осадчий 

Віктор Володимирович, Бутко Лариса Валентинівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз з описом "Макет презентаційних та інформаційних стендів 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До ескіза "Макет презентаційних та інформаційних стендів 
Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського" входить 3 стенди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81212  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штундер Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Зачеркнём"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81213  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бесараб Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Художник кохання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У пісні змальовано усі яскраві барви життя і аспекти буття, які 
можуть робити людину щасливою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81214  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бесараб Олена Миколаївна (Елена Бессе)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Живи, Україно!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Патріотично спрямований твір, що мотивує та надихає українців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81215  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бесараб Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ось така любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня з певною часткою гумору, яка розповідає багатогранні 
можливості людей, згуртованих робити будь-яку справу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81216  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бесараб Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Прийде воно..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про те, що відсутність натхнення, нерадісні думки, що навіює 
осінь (природна та життєва), - лише у думках людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
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авторського права на твір  81217  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бесараб Олена Миколаївна (Елєн Бессе)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Прости за разлуку..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про те, що з настанням осені завершуються, іноді втрачаються, 
літні щасливі емоції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81218  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бесараб Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Мама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про втрату найближчої людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81219  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бесараб Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Звук сирен"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір - рефлексія того, що відбувається на території нашої країни.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81220  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бесараб Олена Миколаївна (Елен Бессе)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Футбол евро хит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня написана для участі у конкурсі на кращий гімн для 
вболівальників України до "Євро-2012".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81221  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бесараб Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Город мой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про рідне місто Дніпро, яке ще до перейменування називали 
просто "Днепр".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81222  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Братута Єлизавета Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник літературних письмових творів "Марфушини казки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Збірник із 7 дитячих казок "Марфушини казки" про маленьку 
дівчинку, яка обожнює дитячі казки та радіє навколишньому світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81223  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Звонок Ганна Михайлівна (Аннабель)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Новая раса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана історія - це своєрідна загадка, поставлена читачеві, і звичайною 
логікою її не розгадати до останніх сторінок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81224  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Звонок Ганна Михайлівна (Аннабель)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман (україномовний варіант)"Alter ego"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

А що зробили б ви, коли, прокинувшись одного разу вдома, знайшли 
біля будинку мерця?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81225  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Звонок Ганна Михайлівна (Аннабель)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Alter ego"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

А що зробили б ви, коли, прокинувшись одного разу вдома, знайшли 
біля будинку мерця?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81226  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Оксана Володимирівна, Пастух Ігор Дмитрович, 
Плугатир Максим Віталійович, Співак Марина Вікторівна, 
Підвисоцький Валерій Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Мультимедійний навчальний посібник 
"Адміністративна реформа в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розроблений з урахуванням вимог навчальної програми 
відповідної навчальної дисципліни, що викладається в Національній 
академії внутрішніх справ.    
                                                               

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81227  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Оксана Володимирівна, Пастух Ігор Дмитрович, 
Плугатир Максим Віталійович, Співак Марина Вікторівна, 
Підвисоцький Валерій Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Мультимедійний навчальний посібник 
"Адміністративне право"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Адміністративне право є базовою навчальною дисципліною, яка 
обов'язково входить до планів і програм підготовки юристів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81228  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василинчук Віктор Іванович, Запотоцький Андрій Петрович, 
Чернявський Сергій Сергійович, Бурак Марія Василівна, 
Никифорчук Дмитро Йосипович, Саковський Андрій Анатолійович, 
Сук Анна Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика протидії 
підрозділами Департаменту захисту економіки Національної поліції 
України злочинам у бюджетній сфері"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета запропонованої методики ґрунтується на поглибленому 
дослідженні кількісних і якісних характеристик відповідних злочинів, 
вивченні їх зв'язків, системному опрацюванні законодавчих та інших 
нормативно-правових актів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81229  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самодін Артем Володимирович, Несен Ольга Олександрівна, 
Чуприна Олена Віталіївна, Чорний Микола Васильович, Нарусевич 
Олександр Станіславович, Нагайник Тарас Григорович, 
Підвисоцький Валерій Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Мультимедійний навчальний посібник "Судова 
медицина"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розроблений з врахуванням вимог навчальної дисципліни 
"Судова медицина", яка викладається в Національній академії 
внутрішніх справ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81230  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб вимірювання каротидно-феморальної 
швидкості поширення пульсової хвилі за допомогою 
чотирьохканального реографа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Схема відведень для визначення каротидно-феморальної швидкості 
поширення пульсової хвилі передбачає використання одного 
виносного блока реографа - RVG1 або RVG2, і трьох стрічкових 
електродів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81231  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельяненко Віталій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Концептуалізація стратегічної інноваційної безпеки 

країни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено концептуальні основи стратегічної інноваційної 
безпеки як провідного фактора національної безпеки та 
запропоновано елементи інформаційно-аналітичного забезпечення й 
критерії її оцінки на основі урахування технологічної динаміки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81232  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельяненко Віталій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Науково - методичний підхід до аналітичного 

забезпечення проектів розвитку технологічних систем"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано схему управління розвитком технологічних систем на 
основі проектного підходу з використанням інструментарію 
технологічного форсайту та технологічних дорожніх карт. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81233  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жигоренко Ірина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Ubungen und Tests zum Kursus "Lexikologie der 

deutschen Sprache"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою видання посібника є засвоєння положень сучасної лексикології 
стосовно парадигматичних і синтагматичних зв'язків слів, засобів 
розширення словникового складу сучасної німецької мови. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81234  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Мінкова Ольга Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Юридична деонтологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юридична деонтологія : навчальний посібник /            

В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова. - Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2018. - 146 с. 
 
Анотація   

Юридична деонтологія як навчальна дисципліна має за мету 
ознайомити юриста-початківця з вимогами, що пред'являються до 
нього в рамках професійної діяльності, окреслити коло ціннісних 
установок, на яких ґрунтується діяльність юриста, звернути увагу на 
ті знання і навички, якими мусить оволодіти юрист, щоб відповідати 
очікуванням суспільства та принципам професійної діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81235  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
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(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко Георгій Миколайович, Сотнікова-Мелешкіна Жанна 
Владиславівна, Нестеренко Валентина Геннадіївна, Кіндрук Марина 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Спосіб визначення індексу коморбідності 
навчального процесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу метода покладено діагностичні методики: скринінг 
опитування щодо стану здоров'я школярів та чинників, що на нього 
впливають. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81236  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабанов Євген Олексійович, Непша Олександр Вікторович, 
Суханова Ганна Петрівна, Ушаков Віктор Станіславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Інформаційні технології в системі "фізична 
культура-спорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті порушене питання використання викладачами - тренерами 
вищих навчальних закладів, сучасних інформаційних технологій у 
своїй педагогічній діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81237  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохорова Лариса Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Физико-географические условия Азовского моря 
как источника бальнеологических ресурсов Украины"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Азовське море розміщено на Південному Сході України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81238  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зав'ялова Тетяна Василівна, Непша Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Екологічне виховання при вивченні дисципліни 
"Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Значення ґрунту для людського суспільства важко переоцінити. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81239  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сапун Татяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Современная радиационно-токсикологическая 
характеристика озера Большое города Бердянск"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Озеро Велике має статус природної території і лікувально-оздоровчої 
місцевості і є невід'ємною складовою частиною курорту державного 
значення "Курорт - Бердянськ". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81240  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохорова Лариса Анатоліївна, Топалова Олеся Іллівна, Непша 
Олександр Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Північне узбережжя Азовського моря в межах 
Запорізької області як перспективний напрям у геотуризмі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Північне узбережжя Азовського моря в прикурортній зоні м. Бердянська 
має потужний природно-географічний туристично-ресурсний 
потенціал, який представлений геологічними об'єктами та 
ландшафтними заказниками, значна кількість яких включена до 
природно-заповідного фонду України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81241  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котова Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Теорія та методика фізичного 
виховання дітей дошкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Котова О. В. Теорія та методика фізичного виховання 
дітей дошкільного віку : навч. - метод. посібник / О. В. Котова. - 
Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр "Люкс", 2013. - 276 с. 

 
Анотація   

У посібнику розглянуті теоретичні та методичні засади фізичного 
виховання дітей дошкільного віку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81242  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гришко Світлана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Географічне прогнозування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Географічне прогнозування: Навчальний посібник / 
Укладач С. В. Гришко. - Мелітополь : Люкс, 2015. - 124 с. 
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Анотація   
У навчальному посібнику викладені теоретичні й методичні питання 
щодо прогнозів в географії: охарактеризовані історія створення  
наукового напрямку, методологічна основа, загальні поняття і 
загальнонаукові методи прогнозування, природна та економічна база 
прогнозу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81243  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желанова Вікторія В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових 
класів: теорія і технологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії представлено теорію і технологію контекстного 
навчання майбутнього вчителя початкових класів як новий напрям 
наукових досліджень та освітньої практики в Україні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81244  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чигер Олег Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Там де ти, там Рай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81245  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жара Наталія Ярославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

510 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ой цвіти, цвіти калино" ("Калина")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81246  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замченко Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Моя пані - на дивані"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81247  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко Катерина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія філософії: культурологічний контент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику розкривається проблематика історії 
філософії, пропонується її наповнення культурологічним змістом. 
Аналіз становлення філософського знання супроводжується висвітленням 
особливостей культурно-мистецького життя певної епохи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81248  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попик Юлія Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Cities Edition by Inspired 
Bags"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, який представлений у вигляді семи 
графічних зображень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81249  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Костянтин Іванович, Петкогло Анатолій Миколайович, Малін 

Олександр Львович, Натальчишин Ігор Анатолійович, Радєв 
Михайло Степанович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "ГЕРЦ. Е-КВИТОК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Єдиний централізований програмно-апаратний комплекс, що 
дозволяє на належному рівні забезпечувати автоматизоване 
обслуговування пасажирів в міському громадському транспорті та 
забезпечує можливість придбання проїзних документів через різні 
канали продажу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81250  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Just Ride (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Логотип "Just Ride"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81251  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Здоровий Денис Русланович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Логотип "Just Ride"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81252  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кімбірський Юрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Логотип "M.S.S.D."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81253  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Здоровий Денис Русланович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Just Ride"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81254  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розуменко Володимир Давидович, Розуменко Артем Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Мультимодальная нейронавигация в хирургии 
опухолей головного мозга"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В. Д. Розуменко, А. В. Розуменко. Мультимодальна 
нейронавігація в хірургії пухлин головного мозку - К. : Інтерсервіс, 
2017. - 122 с. 

 
Анотація   

На досвіді понад тисячі операцій розглянуті аспекти застосування 
систем нейронавігації в хірургії пухлин головного мозку. Окрему 
увагу приділено використанню мультимодальної нейровізуалізації 
для комп'ютерного ЗD-планування хірургічного втручання, методам 
інтраопераційного навігаційного супроводу мікрохірургічних 
маніпуляцій та контролю при різних хірургічних ситуаціях, а також 
технології забезпечення достовірності даних нейронавігацій впродовж 
інтервенції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81255  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розуменко Володимир Давидович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Лазерная хирургия опухолей головного мозга"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Розуменко В. Д. Лазерная хирургия опухолей 
головного мозга // Фотобіологія та фотомедицина. - 2010. - Т. VII,             
№ 3, 4. - С. 16-22. 

 
Анотація   

У статті викладені результати власних багаторічних досліджень 
застосування прогресивних лазерних технологій в хірургії пухлин 
головного мозку. Наведені авторські оригінальні розробки лазерно-
мікрохірургічних методів видалення позамозкових і 
внутрішньомозкових пухлин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81256  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розуменко Володимир Давидович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Лазерно-эндоскопические операции при медианно 
распространяющихся внутримозговых опухолях полушарий 
большого мозга"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Розуменко В. Д. Лазерно-эндоскопические операции 
при медианно распространяющихся внутримозговых опухолях 
полушарий большого мозга // XLVIII Міжнародна науково-практична 
конференція "Застосування лазерів у медицині та біології". - 2018. -
Харків. - С. 56-57. 

 
Анотація   

Розробка високоефективних методів хірургічного лікування медіанно 
поширюваних пухлин головного мозку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81257  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розуменко Володимир Давидович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Лазерная термодеструкция опухолей головного 
мозга с применением мультимодальной нейронавигации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Розуменко В. Д. Лазерная термодеструкция опухолей 
головного мозга с применением мультимодальной нейронавигации // 
Фотобіологія та фотомедицина. - 2011. - Т. VIII, № 1. - С. 14-19. 

 
Анотація   

У статті наведені результати поєднаного застосування прогресивних 
лазерних і навігаційних технологій в хірургії пухлин півкуль великого 
мозку. Розглядаються питання навігаційного планування лазерно-
хірургічного втручання та інтраопераційного навігаційного супроводу 
методу лазерної термодиструкційної пухлин мозку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81258  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розуменко Володимир Давидович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Прогрессивные лазерные технологии  в 
современной нейроонкологии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Розуменко В. Д. Прогрессивные лазерные 
технологии  в современной нейроонкологии // Фотобіологія та 
фотомедицина. - 2014. - Т. XI, № 1, 2. - С. 15-21. 

 
Анотація   

У статті наведено результати застосування прогресивних лазерних 
технологій в хірургії пухлин головного мозку. Розглядаються питання 
навігаційного планування лазерно-хірургічних втручань та 
інтраопераційного супроводу лазерної термодеструкції пухлин мозку. 
Наведено оригінальні авторські розробки лазерно-мікрохірургічних 
методів видалення позамозкових і внутрішньомозкових пухлин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81259  
 
Дата реєстрації авторського права  05.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олег ГРИФ (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Слова до пісні "ДО-РЕ-МІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81260  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободянюк Марина Сергіївна, Личман Ольга Вікторівна, Джога 

Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Малюнок "Користь у насолоді"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кольоровий малюнок на темному фоні, на якому зображено 
розторопшу та хміль.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81261  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокоф'єва Олеся Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Програма навчальної дисципліни ПСИХОДРАМА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Предметом вивчення є психотерапевтичний метод психодрами. Мета 
дисципліни - формування уяви про базові поняття і техніки 
психодрами, основні етапи роботи ведучого, оволодіння техніками 
роботи з особистими і груповими проблемами, набуття власного 
клієнтського досвіду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81262  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокоф'єва Олеся Олексіївна, Царькова Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Методичні рекомендації до проведення тренінгу 

"ЛІДЕР.СПІКЕР.ПАРТНЕР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою тренінгу є підвищення рівня комунікативної компетентності 
співробітників бібліотек і музеїв. Тренінг  складається з таких блоків: 
лідерство, спікер, партнерство і взаємодія. Методичні рекомендації 
будуть корисні практичним психологам і керівникам бібліотек і музеїв. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81263  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поправко Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Методичні рекомендації до семінарських занять з 
"Філософії" підготовки фахівців I (бакалаврського) рівня вищої 
освіти для всіх спеціальностей денної форми навчання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації до семінарських занять розроблені відповідно 
до робочої програми з дисципліни "Філософія" для здобувачів 
бакалаврського рівня вищої освіти всіх спеціальностей денної форми 
навчання, а також можуть бути використані для самостійної роботи 
при освоєнні курсу "Філософія". Методичні рекомендації містять 
структуру навчальної дисципліни, плани семінарських занять, які 
включають питання до обговорення; питання до контролю та 
самоконтролю, тестові завдання, перелік контрольних питань з 
дисципліни; список рекомендованих джерел та інтернет-ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81264  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Світлана Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Авторська психодіагностична методика "Оцінка 
педагогічних умов розвитку розумової працездатності студентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська психодіагностична методика спрямована на виявлення чи 
відсутність у системі організації науково освітнього процесу у вищій 
школі та при здійсненні розумової діяльності студентами певних 
складових, які в сукупності складають коло педагогічних умов, що 
сприяють розвитку розумової працездатності студентів. Методика 
пройшла апробацію в роботі зі студентами першого року навчання 
декількох навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81265  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Світлана Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Психотренінгова програма "Підвищення 
адаптаційного потенціалу та розумової працездатності студентів-
першокурсників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Психотренінгова програма спрямована на підвищення адаптаційного 
потенціалу та розумової працездатності студентів-першокурсників в 
адаптаційний період. В авторському тренінгу представлено 
різноманітні психотехніки (рольові ігри, групові дискусії, елементи 
тілесно-орієнтованих та рухових психотехнік, арт-технології та 
релаксаційні вправи), а також система виконання домашніх завдань. 
Програма покликана надати психологічну підтримку 
першокурсникам у вирішенні проблем з переживанням адаптаційного 
періоду, що позначається на показниках розумової працездатності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81266  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелаш Валентина Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Положення про студентську наукову лабораторію 

"Екологічна освіта для сталого розвитку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В положенні надані загальні положенння обґрунтування створення 
лабораторії, мета та завдання, співробітництво з державними 
науковими організаціями та закладами в України, міжнародна 
співпраця, кадровий склад працівників студентської наукової 
лаботаторії та фінансування роботи лабораторії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81267  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горобець Валерій Григорович, Богдан Юрій Олександрович, 

Троханяк Віктор Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Теплообмінне обладнання для когенераційних 

установок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Горобець В. Г., Богдан Ю. О., Троханяк В. І. 
Теплообмінне обладнання для когенераційних установок : 
[Монографія]. - К. : "ЦП "Компрінт", 2017. - 198 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена питанням розробки тепломасообмінного 
обладнання для когенераційних установок. В роботі наведені  
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результати експериментальних досліджень та чисельного 
моделювання процесів тепло- і масопереносу в теплообмінних 
апаратах нової конструкції з компактними пучками труб малого 
діаметра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81268  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параниця Надія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат "Взаємодія банківського та реального секторів 
економіки в сучасних умовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі проаналізовано теоретичні основи банківського і реального 
сектору економіки та сутності її взаємодії в сучасних умовах. 
Визначено наукові підходи, які розкривають розуміння та сутність 
понять механізму взаємодії банківського і реального секторів та його 
реалізації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81269  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм розробки ефективних електронних курсів 
у сфері безперервної медичної освіти"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Алгоритм розробки ефективного електронного курсу у сфері 
безперервної медичної освіти може включати наступні етапи: 
Визначення теми електронного курсу. Виділення основних 
навчальних елементів (підтем, модулів) згідно з навчальним планом; 
визначення типу електронного курсу; вибір найбільш оптимальної з 
технічних і технологічних особливостей моделі електронного курсу; 
визначення форми проведення електронного курсу; вибір способу 
доставки навчального матеріалу та інформаційні навчальні 
матеріали; структуризація навчальних елементів  
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електронного курсу, вибір форми їх пред'явлення, підготовка глосарія 
по тематиці відкритого он-лайн курсу; розробка контрольних завдань 
для кожного навчального елемента електронного курсу, вибір 
системи оцінювання і формування шкали і критеріїв оцінювання 
відповідей; підбір списку використаних джерел та гіперпосилань на 
ресурси Інтернет (анотований перелік кращих сайтів з даної 
тематики, сайти електронних бібліотек, журналів) підбір для кожного 
модуля гіперпосилань на внутрішні і зовнішні джерела інформації в 
мережі Інтернет, клінічні рекомендації, дані багатоцентрових 
досліджень тощо; компіляція електронного курсу в єдиний елемент, 
готовий до розміщення в мережі Інтернет, або на автономних 
пристроях (дисках), або інтеграція електронного курсу з системою 
дистанційної освіти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81270  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Етичні аспекти впровадження електронної бази 

клінічних випадків у навчальний процес вищих медичних 
навчальних закладів для забезпечення безперервної медичної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Уперше сформульовано і проведено детальний аналіз переваг і 
недоліків впровадження електронної бази клінічних випадків в 
навчальний процес для учня, студента, лікаря у навчальний процес 
вищих медичних навчальних закладів для забезпечення безперервної 
медичної освіти. До переваг можна віднести підвищення якості 
здобутої освіти, доступ до великої кількості різноманітних клінічних 
ситуацій, у тому числі рідкісних; особистісно-орієнтований підхід у 
навчанні; гнучкість освіти, доступ до якісного освітнього контенту у 
будь-який час і в будь-якому місці; висока адаптивність навчального 
матеріалу, розвиток навичок використовувати накопичені теоретичні 
дані з точки зору конкретної проблемної задачі (наприклад, 
клінічного випадку), яка є основою повсякденної діяльності лікаря; 
скорочення бар'єра між теоретичними знаннями і практичними 
навичками;  здатність контролювати власний прогрес; навчання без 
переривання основної діяльності в асинхронному режимі; висока 
адаптивність навчання. Переваги введення електронної бази даних 
клінічних випадків для пацієнта полягають в тому, що клінічний 
досвід у віртуальному середовищі не несе ризику для пацієнта, і, 
найголовніше, що пацієнт в кінцевому підсумку отримує якісну 
медичну допомогу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81271  
 
Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спонтанна диссекція коронарних артерій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Спонтанна диссекція коронарних артерій" 
являє собою скомпільовану програму на базі мови програмування 
html, css та Java Script, яка утворена при поєднанні мов 
програмування з додатковими засобами візуалізації - графічним 
матеріалом (зображення).  Комп'ютерна програма "Спонтанна 
диссекція коронарних артерій" містить наукову інформацію про 
причини виникнення, особливості діагностики та вибору тактики 
лікування спонтанної диссекції коронарних артерій у практиці 
кардіолога. Комп'ютерна програма "Спонтанна диссекція коронарних 
артерій" може транслюватися як з сервера сайтів, так і автономно без 
доступу до мережі Інтернет, має зручну навігаційну панель створену 
на базі програмування мовою css.         
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81272  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтервенційна стратегія у хворих з гострим 
інфарктом міокарда із супутнім цукровим діабетом 2-го типу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Інтервенційна стратегія у хворих з гострим 
інфарктом міокарда із супутнім цукровим діабетом 2-го типу" являє 
собою скомпільовану програму на базі мови програмування html, css 
та Java Script, яка утворена при поєднанні мов програмування з 
додатковими засобами візуалізації - графічним матеріалом 
(зображення, звукові та відеоматеріали).  Комп'ютерна програма 
"Інтервенційна стратегія у хворих з гострим інфарктом міокарда із 
супутнім цукровим діабетом 2-го типу" містить наукову інформацію 
про особливості ураження коронарних артерій у хворих на цукровий 
діабет 2-го типу та стратегії надання допомоги хворим з гострим 
інфарктом міокарда з супутнім цукровим діабетом 2-го типу. 
Комп'ютерна програма "Інтервенційна стратегія у хворих з гострим 
інфарктом міокарда із супутнім цукровим діабетом 2-го типу" може 
транслюватися як з сервера сайтів, так і автономно без доступу до  
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мережі Інтернет, має зручну навігаційну панель, створену на базі 
програмування мовою css. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81273  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варакута Олександр Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Електронний навчальний посібник 
"Культура безпеки" (інформаційно-ілюстративне забезпечення)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику в зручній електронній формі подані 
інформаційні, дидактичні та наочні матеріали, які доцільно 
застосовувати під час вивчення навчальних дисциплін, а також під 
час проведення занять і тренувань учнів, студентів та працівників 
підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81274  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Ігор Юрійович, Винничук Людмила Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IQ-Турбота"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - це інтегрована система для здійснення обліку, 
моніторингу та контролю інформації  щодо справ застрахованих осіб 
(членів їх сімей, інших осіб) (далі - потерпілих), страхових випадків, із 
настанням яких у потерпілих виникає право на отримання 
матеріального забезпечення та інших виплат, що здійснюються за 
рахунок коштів фондів загальнообов'язкового державного 
соціального страхування, обліку та контролю висновків МСЕК про 
ступінь втрати професійної працездатності потерпілого (далі - довідки 
МСЕК) та висновків ЛКК. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81275  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циркалюк Вадим Володимирович, Соколов Павло Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IQ-Взаємодія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір покликаний допомогти українцям очистити мову від спотворень, 
збагатитися питомо українськими словами, підвищити рівень 
мовленнєвої культури. Це освітньо-пізнавальна програма, у якій 
ведуча допомагає подолати психологічні бар'єри у вивченні 
української мови; на прикладах показує "як воно є" і "як воно має 
бути"; пропонує самобутні українські слова, які допоможуть замінити 
суржик у щоденному житті. Усі теоретичні положення підкріплено 
авторитетними лексикографічними джерелами та  ілюстраціями з 
творів класиків українського письменства. "Мовознай" допомагає 
українцям об'єднатися і виступити  проти забуття свого мовного та 
історичного коріння. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81276  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінова Наталія Анатоліївна, Табуранська Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IQ-Моніторинг та аналітика використання 
страхових коштів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для використання в корпоративній мережі, що 
надає гнучкий інструментарій для реалізації таких задач: ведення та 
аналізу Технологічного реєстру страхувальників, в тому числі обліку 
фізичних осіб як страхувальників із можливістю зазначення чи є він 
"роботодавець"; формування, перегляду та моніторингу показників 
щодо заборгованості зі сплати страхових коштів; перегляду та аналізу 
даних про кредиторські вимоги страхувальників, у тому числі щодо 
капіталізованих платежів; формування та перегляду звіту з 
інформацією про застосування адміністративних стягнень у вигляді 
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штрафів за порушення законодавства про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81277  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінова Наталія Анатоліївна, Солоха Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IQ-Добродія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для здійснення ведення обліку заяв на фінансування для 
надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з 
тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим 
на виробництві та обліку повідомлень про фінансування 
страхувальників щодо надання матеріального забезпечення.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81278  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Ігор Юрійович, Скілева Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IQ-Відновлення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма надає гнучкий інструментарій для реалізації задач, 
пов'язаних з веденням обліку призначених та здійснених медико-
соціальних послуг потерпілим,  включаючи обсяги першої медичної 
допомоги, виконання програм соціальної реабілітації потерпілих 
(застрахованих осіб), згідно з висновками медико-соціальних 
експертних комісій (далі - МСЕК) та лікарсько консультаційних 
комісій (далі - ЛКК),  в тому числі потреби, які визначено висновками 
МСЕК (ЛКК). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81279  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каліберда Мстислав Євгенович, Погарський Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення електродинамічних 
характеристик одношарової графенової решітки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму створено для визначення електродинамічних 
характеристик розсіянного поля скінченною графеновою решіткою зі 
стрічок у терагерцовому діапазоні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81280  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лакшин Павло Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій комп'ютерної гри "Dominant (DominantClub) 
(TheDominantClub)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81281  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тищенко Вікторія Федорівна, Омельченко Оксана Ігорівна, Карпова 
Влада Вікторівна, Островський Денис Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика вибору оптимальних інструментів 
податкового регулювання (ІПР) раціонального використання 
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Методика спрямована на обрання серед сукупності ІПР раціонального 
використання ПЕР найбільш доцільних та оптимальних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81282  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйов Сергій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Геоінформаційна, комунікаційна web-
система "Інтерактивний реєстр екологічних проблем України" з 
мобільним додатком EcoinspectorUA (механізм участі громадян у 
формуванні державної природоохоронної політики)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма є інноваційним програмним продуктом, що 
забезпечує функціонування механізму участі громадян у формуванні 
та реалізації державної природоохоронної політики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81283  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Керимова Світлана Валеріївна, Керимова Людмила Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка усних творів "Курс "SEX - Fitnes"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей курс про сексуальне здоров'я жінки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81284  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подригало Надія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Електронний індивідуальний план роботи викладача"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних виконана у комп'ютерному пакеті Microsoft Excel і 
призначена для планування і обліку навчальної, методичної, наукової 
та організаційної робіт викладача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81285  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Внукова Наталія Миколаївна, Гонтар Дар'я Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Базові аспекти концепції формування ризик-
орієнтованої системи забезпечення протидії відмиванню коштів, 
фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового 
знищення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою є розробка базових основ концепції формування ризик-
орієнтованої системи забезпечення протидії відмиванню коштів, 
фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового 
знищення за проектом № 54/2018-2020.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81286  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Британ Володимир Терентійович, Дуб Станіслав Костянтинович, 
Леонова Наталія Валеріївна, Мосюкова Наталія Геннадіївна, Рибалко 
Ірина Валентинівна, Савич Анжеліка Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія та культура України. Частина VIIІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія та культура України. Частина VIIІ : Навч. 
посібник / В. Т. Британ, С. К. Дуб, Н. В. Леонова, Н. Г. Мосюкова,            
І. В. Рибалко, А. В. Савич. - Дніпро : НМетАУ, 2017. - 50 с. 
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Анотація   
Висвітлені історичні умови і особливості розвитку української 
культури ХХ - поч. ХХІ ст. Визначені специфіка та проблеми 
культурних процесів періоду Центральної Ради та Гетьманату, 
проаналізовано досягнення і втрати української культури в радянські 
часи. Висвітлено нові явища у світовій культурі кінця ХХ - поч. ХХІ 
ст., модерні та постмодерні пошуки у сучасному українському 
мистецтві, а також реформаційні процеси в освіті та науці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81287  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фоміна Єлізавета Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова праця "Методика оцінки інформаційного потенціалу країн 

світу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика оцінки інформаційного потенціалу країн глобального 
простору основана на методі багатовимірного порівняльного аналізу з 
використанням комплексу індикаторів, а саме: індексу розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій, індексу цифрового доступу, 
індексу мережевої готовності, представлених у вигляді матриці 
вихідних даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81288  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Британ Володимир Терентійович, Дуб Станіслав Костянтинович, 

Леонова Наталія Валеріївна, Мосюкова Наталія Геннадіївна, Рибалко 
Ірина Валентинівна, Савич Анжеліка Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Історія та культура України. Частина VI"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія та культура України. Частина VI : Навч. 

посібник / В. Т. Британ, С. К. Дуб, Н. В. Леонова, Н. Г. Мосюкова,           
І. В. Рибалко, А. В. Савич. - Дніпро : НМетАУ, 2017. - 50 с. 

 
Анотація   

У шостій частині посібника розкриті особливості становлення та 
розвитку культури держави Київська Русь. Висвітлені історичні  
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умови формування української культури ІІ половини ХІV - ІІ 
половини ХVІІ ст. Історичний огляд культурних процесів дає змогу 
простежити основні тенденції розвитку літератури, освіти, мистецтва, 
релігійного життя на українських землях в означений період.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81289  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Лідія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Інформаційно-аналітичне забезпечення управління 

бізнес-процесами підприємств: прогностична валідність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карпенко Л. М. Інформаційно-аналітичне 

забезпечення управління бізнес-процесами підприємств : 
прогностична валідність // Вісник Хмельницького національного 
університету. Економічні науки. - 2015. - № 3, Том 3. - С. 77-85. 

 
Анотація   

У роботі приділяється увага питанням прогнозування інвестиційних 
потоків та інвестиційних рішень; систематизовано та запропоновано 
подальший розвиток теоретичного уявлення інформаційно-
аналітичного забезпечення контролінгу бізнес-процесів підприємств, 
розроблено програмно-методологічні підходи до реалізації 
управлінської та контрольної функції, здійснено систематизацію 
функціональних показників інноваційного процесу за видами аналізу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81290  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Лідія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Компетентнісні засади стратегування активізації 

інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карпенко Л. М. Компетентнісні засади 

стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку 
промислових підприємств // Економіка : реалії часу. - 2016. - № 6 (28). - 
С. 141-146. 

 
Анотація   

У роботі розроблено та обґрунтовано механізм адміністрування 
процесу оцінювання ефективності стратегування інноваційно- 
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інвестиційного розвитку промислового підприємства на 
компетентнісних засадах, які визначають об'єктивний характер 
інтегрування знань із стратегічного, інноваційного та інвестиційного 
менеджменту, а також обов'язковість багатопозиційного підходу до 
стратегування за схемою зміни управлінських завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81291  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Ірина Юріївна, Соколовська Зоя Миколаївна, Андрієнко 

Валентина Михайлівна, Клепікова Оксана Ананіївна, Яценко Наталія 
Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Математичне та комп'ютерне моделювання 

економічних процесів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Математичне та комп'ютерне моделювання 

економічних процесів : [монографія] / З. М. Соколовська,                          
В. М. Андрієнко, І. Ю. Івченко [та ін.] ; за заг. ред. З. М. Соколовської. - 
Одеса : Астропринт, 2016. - 272 с. 

 
Анотація   

Монографію присвячено теоретичним та прикладним проблемам 
застосування трьох видів математичного моделювання - економіко-
математичного, імітаційного і статистичного - в дослідженні складних 
економічних систем та принципів. Наведені прикладні моделі, 
побудовані для економічних об'єктів різних типів на мікрорівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81292  
 
Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журан Олена Анатоліївна, Погорецька Валентина Яковлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Менеджмент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Погорецька Валентина Яковлівна, Журан Олена 

Анатоліївна. Менеджмент : Навчальний посібник. - Одеса : 
"Фаворит" - "Друкарський дім", 2012. - 280 с. 

 
Анотація   

В навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні 
основи менеджменту. Може бути використаний на всіх рівнях освіти, 
в тому числі і самоосвіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81293  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савицький Дмитро Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Пролонгированная Радоница (Троица)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В православ'ї, у році, найбільш великий день для поминання 
померлих - Радониця. Та в цей день заборонено поминати тих, хто 
"наклав на себе руки", і утоплеників, але невдовзі після Радониці йде 
свято Святої Трійці, в яке бажано поминання потонулих і самогубців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81294  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богадьорова Лариса Михайлівна, Богадьорова Вікторія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Туристичне країнознавство. Робочий зошит. 
Методичні рекомендації для практичних та семінарських занять"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить практичні та семінарські заняття з курсу 
"Туристичне країнознавство". Завдання практичних робіт 
включають картографічні заготовки, методичні поради, що дозволяє 
студентам оволодіти всіма необхідними знаннями та навичками, 
передбаченими програмою дисципліни і освітньо-кваліфікаційною 
програмою студента-географа.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81295  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богадьорова Лариса Михайлівна, Саркісов Аршарів Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Географія агропромислового комплексу. 
Робочий зошит для практичних та семінарських занять"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить практичні та семінарські заняття з курсу 
"Географія агропромислового комплексу". Завдання практичних 
робіт включають статистичний матеріал, картографічні заготовки, 
методичні поради, що дозволяє студентам оволодіти всіма 
необхідними знаннями та навичками передбаченими програмою 
дисципліни і освітньо-кваліфікаційною програмою студента-географа. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81296  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроботя Яна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Нетрадиційні банківські послуги та фінансові ризики 
пов'язані з ними: реалії України, міжнародний досвід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дроботя Я. А. Нетрадиційні банківські послуги та 
фінансові ризики пов'язані з ними : реалії України, міжнародний 
досвід // Вісник ХНАУ. Серія "Економічні науки". - 2018. - № 1. -              
С. 31-40. 

 
Анотація   

Проаналізовано нетрадиційні банківські послуги та запропонована їх 
класифікація, шляхом поділу на три групи, пов'язані: з управлінням 
майном, із залученням Інтернет-мережі, із залученням кредитних 
ресурсів. Досліджено переваги і фінансові ризики, що створюють дані 
послуги для комерційних банків та їх клієнтів. Акцентовано увагу на 
міжнародному досвіді здійснення нетрадиційних банківських послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81297  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроботя Яна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Центральні банки: погляд у минуле"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дроботя Я. А. Центральні банки : погляд у минуле // 
Держава та регіони. - 2013. - № 2. - С. 203-206. 

 
Анотація   

У статті подано дослідження історії виникнення центральних банків, 
зокрема визначено причини та хронологію їх зародження. 
Систематизовано етапи розвитку центральних банків на рівні 
світового господарства. Визначено напрями подальшої еволюції 
центральних банків. Проаналізовано різницю між поняттям 
"державний", "центральний", "національний" та "емісійний банк".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81298  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроботя Яна Анатоліївна, Собчишин Віталій Миколайович, 
Дорошенко Ольга Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Фінансові ризики в логістичному ланцюгу аграрного 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено результати дослідження щодо основних 
фінансових ризиків логістичного ланцюга залежно від руху вартості у 
виробничо-господарській діяльності підприємств по стадіях 
виробничого процесу та подана їх подальша класифікація залежно від 
виду та структурних підрозділів, у яких вони виникають, здійснено 
дослідження основних фінансових ризиків логістичного ланцюга, 
притаманних аграрним підприємствам, та факторів, що їх 
викликають.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81299  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цивільський Федір Миколайович, Дроздова Євгенія Анатоліївна, 
Козел Віктор Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для шифрування методом RSA "RSAcrypt"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81300  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеремет Юрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка науково-освітніх творів "Развитие интеллекта нации путем 
трансформации системы школьного образования"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опрацьований спосіб розвитку інтелекту нації шляхом трансформації 
шкільної системи освіти. Контент та структура учбових курсів змінені 
відповідно до 16 нових Принципів. Вводиться додатковий 
інформаційний ресурс у вигляді Компліментарної (супутньої) 
загальнодоступної системи освіти, що містить усі необхідні учбові 
матеріали.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81301  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрійчук Олександр Валентинович, Ужегов Сергій Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок оболонок двоякої кривини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку прогинів і напружень у 
оболонках двоякої кривини при поперечному навантаженні. Вона 
передбачає обчислення вказаних величин для прямокутних в плані 
оболонок, шарнірно закріплених при дії поперечного навантаження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81302  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайловська Неля Анатоліївна, Фонарюк Тетяна Іванівна, 
Морараш Анжела Костянтинівна, Димашок Ганна Василівна, Рошка 
Анастасія Радіонівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Форми і методи вдосконалення 
знань з української мови в учнів закладів загальної середньої освіти з 
навчанням румунською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81303  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жулавська Ольга Олександрівна, Назаренко Олена В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Переклад: теоретичні та практичні аспекти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник орієнтований вдосконалювати та розширювати знання із 
лексичного та граматичного аспектів англійської мови, розвивати 
навички перекладу, вдосконалювати вміння і навички користування 
мовним матеріалом підвищеної складності, що передбачає розвиток 
загальних і спеціальних компетентностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81304  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ващенко Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід управління інноваційним 

розвитком промислового підприємства на засадах стратегії 
імпортозаміщення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано та обґрунтовано методичний підхід управління 
інноваційним розвитком промислового підприємства на засадах 
стратегії імпортозаміщення задля забезпечення виробництва 
конкурентоспроможної продукції та оптимізації експорто-імпортих 
операцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81305  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевлюга Олена Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до оцінювання технологічного 
рівня знаннєорієнтованого промислового підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано та обґрунтовано методичний підхід до оцінювання 
технологічного рівня знаннєорієнтованого промислового 
підприємства залежно від стану його технічної й технологічної 
складових за підгрупами класичних і специфічних показників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81306  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ващенко Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Засади управління знаннєорієнтованою стратегією 
імпортозаміщення промислового підприємства в умовах 
інноваційного розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано та обгрунтовано механізм управління 
знаннєорієнтованою стратегією імпортозаміщення промислового 
підприємства, що відрізняється від уже існуючих підсистемою вибору 
напряму її реалізації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81307  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сміян Олександр Іванович, Бинда Тетяна Парфеніївна, Шендрик 
Віра Вікторівна, Нагорний Володимир В'ячеславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний додаток для операційної 
системи Android "Уніфіковані протоколи в педіатрії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт реалізовано для мобільних пристроїв з 
операційною системою Android. Він містить клінічні протоколи та 
клінічні настанови з педіатрії, які затверджені Міністерством охорони 
здоров'я України для використання на території України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81308  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сміян Олександр Іванович, Бинда Тетяна Парфеніївна, Шендрик 
Віра Вікторівна, Нагорний Володимир В'ячеславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Web-додаток "Уніфіковані протоколи в 
педіатрії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Web-додаток містить уніфіковані клінічні протоколи та клінічні 
настанови в педіатрії, які затверджені Міністерством охорони здоров'я 
України для використання на території України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81309  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баглик Євгенія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Воркбук фейсбилдера. Комплекс 
упражнений для красоты и молодости лица"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі описані вправи для обличчя, наведені інструменти для 
побудови ефективного комплексу вправ, чек-листи для щоденних 
тренувань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81310  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриленко Алла Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Что на свете очень важно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів "Что на свете очень важно", яка складається з двох 
книг: "Что на свете очень важно" та "Про Капельку, про Асю, про 
Лизоньку и счастье". Вірші призначені для дітей дошкільного та 
шкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81311  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкура Ірина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Соціально відповідальні інвестиції у зарубіжній практиці 
застосування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкура І. С. Соціально відповідальні інвестиції у 
зарубіжній практиці застосування // Нобелівський вісник. - 2017. - № 1 
(10). - С. 91-100. 

 
Анотація   

Виявлено проблему відсутності уніфікованого поняття соціально 
відповідальних інвестицій у світі. Терміни "соціально відповідальні  
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інвестиції" та "соціально відповідальне інвестування" еволюціонують 
під впливом нагальних проблем розвитку людства. За результатами 
дослідження запропоновано визначення соціально відповідальних 
інвестицій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81312  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкура Ірина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Прагматика застосування методів оцінки інвестиційних 

проектів в українських реаліях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкура І. С. Прагматика застосування методів 

оцінки інвестиційних проектів в українських реаліях // Європейський 
вектор економічного розвитку. - 2016. - № 1 (20). - С. 133-143. 

 
Анотація   

Від застосованих методів оцінки інвестиційних проектів залежить 
міра обґрунтування інвестиційних рішень, що приймаються, і, в 
кінцевому підсумку, фінансовий результат діяльності суб'єкта 
господарювання. Розглянуто характеристики статичних та 
динамічних методів оцінки інвестиційних проектів. Обґрунтовано 
застосування динамічних методів оцінки інвестиційних проектів з 
використанням дисконтної ставки на рівні середньої доходності 
доступних альтернатив вкладення капіталу, принаймні для 
збереження інвестиційного капіталу та підтримання вартості бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81313  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкура Ірина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Оцінка механізму оподаткування нерухомого майна, 

відмінного від земельної ділянки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкура І. С. Оцінка механізму оподаткування 
нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки // 
Дніпропетровська державна фінансова академія. Вісник. - 2014. - № 1 
(31). - С. 145-152. 

 
Анотація   

Проведено оцінку діючого механізму оподаткування нерухомого 
майна, відмінного від земельної ділянки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81314  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкура Ірина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Роль соціально відповідального інвестування у забезпеченні 

сталого розвитку України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкура І. С. Роль соціально відповідального 

інвестування у забезпеченні сталого розвитку України // Економічний 
нобелівський вісник. - 2016. - № 1 (9). - С. 252-262. 

 
Анотація   

Сталий розвиток є пріоритетом розвитку людства заради 
майбутнього. Наведено існуючі відмінності в підходах до визначення 
соціально відповідальних інвестицій та соціальні інвестиції, 
окреслено сучасні проблеми та перспективи розвитку соціально 
відповідального інвестування в Україні у забезпеченні сталого 
розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81315  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкура Ірина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Вплив пенсійної реформи на розвиток ринку капіталів 

України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкура І. В. Вплив пенсійної реформи на розвиток 

ринку капіталів України // Вісник Національного університету 
"Львівська політехніка". Логістика. - 2012. - № 749. - С. 327-332. 

 
Анотація   

Проаналізовано наслідки реформування системи пенсійного 
забезпечення для розвитку вітчизняного ринку капіталів.      
Досліджено сучасні умови діяльності недержавних пенсійних фондів       
в Україні як початкових для запровадження другого рівня пенсійної 
системи. Зосереджено увагу на світовому досвіді функціонування 
пенсійних систем в аспекті впливу на ринки капіталів та економіку 
загалом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81316  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрельченко Валерій Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа для генерации и 

конструирования конвертов, бланков почтовых уведомлений и 
судебных повесток"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81317  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрельченко Валерій Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Проект реализации схемы организации 
движения по направлению ул. Сегедская - Люстдорфская 
дорога/Краснова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81318  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гетманюк Павло Олександрович, Форкун Юрій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для систематизації 
ідентифікаційної інформації користувачів Інтернет-сервісів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний засіб дозволяє систематизувати ідентифікаційні дані 
користувачів, які користуються комплексом різних веб-сервісів.              
Це дозволяє покращити автоматизацію процесу налаштування  
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привілеїв учасників віртуальної спільноти, а також прав доступу до 
різних ланок веб-ресурсу та формування його контенту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81319  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власова Наталія Олексіївна, Чекмасова Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Foreign economic activity and financial results of 

machine-building enterprises of Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено дослідженню взаємозв'язку між показниками 
зовнішньоекономічної діяльності та фінансовими результатами 
машинобудівних підприємств України за 2005-2015 роки. Виконано 
аналіз статистичної звітності та кореляційний аналіз динамічних 
рядів показників. Визначено щільність зв'язку між факторними та 
результативними параметрами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81320  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Геворкян Артем Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Конкурентоспроможність машинобудівних підприємств в 

умовах СОТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються питання конкурентоспроможності 
підприємств машинобудівної галузі в умовах Світової організації 
торгівлі. Наведено показники економічної діяльності підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81321  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдін Олексій Юрійович, Липський Олександр Анатолійович, 

Рябенко Максим Сергійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут спеціального зв'язку та 

захисту інформації 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення розрахунку 

коефіцієнту критичності інформаційно-телекомунікаційних систем" 
("Розрахунок коефіцієнту критичності")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для здійснення експертної кількісної оцінки 
критерію захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем та 
реалізує метод аналізу ієрархій (метод Сааті), що дозволяє 
використовуючи якісні показники, отримувати кількісний показник у 
вигляді коефіцієнта. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81322  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко Катерина Михайлівна, Кундеревич Олена Вікторівна, 

Бойко Людмила Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Словник "Філософія культури"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Словник є енциклопедичним (саме такі словники через терміни 
пояснюють зміст та сутність понять, що цими термінами 
позначаються) та полідисциплінарним (містить матеріал з різних 
галузей знань - філософії, філософії культури, філософії мистецтва, 
культурології, мистецтвознавства, релігієзнавства, інноваційного 
менеджменту, соціальних комунікацій тощо). Словник охоплює 
проблематику філософії культури як науки, а також висвітлює 
знакові для розвитку сучасної культури поняття суміжних наук.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81323  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярчук Олеся Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Атлас професіоналізації 

майбутнього фахівця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81324  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Наталія Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Феномен святості в контексті Києво-Печерського Патерика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковальчук Н. Д. Феномен святості в контексті 
Києво-Печерського Патерика // Гілея. Науковий вісник. - 2014. - 
Випуск 85 (№ 6). - С. 236-240. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81325  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будник Юлія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розмежування норм адміністративного і трудового 
права у сфері управління системою професійної орієнтації в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Будник Ю. А. Розмежування норм адміністративного 
і трудового права у сфері управління системою професійної орієнтації 
в Україні // Право і суспільство. - 2016. - № 3. - С. 87-91. 

 
Анотація   

У статті на підставі аналізу змісту та особливостей правових норм, 
якими регулюються відносини у сфері управління системою 
професійної орієнтації, визначено підстави розмежування норм 
адміністративного і трудового права. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81326  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пулавський Анатолій Антонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "StarDevice"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір поданий у вигляді комп'ютерної програми "StarDevice", 
основним призначенням якої є полегшення роботи лікарів при 
використанні приладів ударно-хвильової терапії будь-яких 
виробників, а також приладу STARDEVICE при проведенні терапії 
(лікуванні) пацієнтів. Програма дозволяє визначати точки на тілі 
пацієнта, на які потрібно впливати за допомогою маніпулятора, 
підказує вид насадки маніпулятора, який портібно застосовувати при 
лікуванні тієї чи іншої ділянки пацієнта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81327  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хаусер Владімір (Hauser Vladimir), Герліці Юрай (Gerlici Juraj), 
Кравченко Катерина Олександрівна, Лак Томаш (Lack Tomas), 
Лоулова Марія (Loulova Maria), Ноженко Олена Сергіївна, Кравченко 
Олександр Петрович, Манакова Наталія Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення координат точок геометрії 
профілю рейкової колії в стрілочному переводі" ("КП "КТПСП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Прискорення, спрощення, автоматизація задання координат геометрії 
якогось об'єкта (наприклад, профілю колеса й рейкової колії в 
стрілочному переводі) для дослідження їх роботи в динаміці при 
створенні комп'ютерної моделі в програмних продуктах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81328  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буц Олексій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражної стрічки "Мангровий гай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головний герой з позивним Мартін приїздить до підрозділу, який 
тримає блокпост на одній з трас, що ведуть від кордону у глиб країни. 
На кордоні ще стоять українські прикордонники, але вони 
заблоковані колобарантами, щоб скрізь оголений кордон 
безперешкодно заводити техніку та солдат з РФ під виглядом 
повсталих шахтарів. Мартін, маючи свій вельми успішний бізнес, 
допомагає українським воякам усім, що має змогу дістати, але одного 
разу командир з позивним Кеп, якому допомагає Мартін, звертається 
до нього з проханням, що виходить за рамки цивільного 
волонтерства: йому дуже потрібна інформація щодо стану справ на 
селі, а розвідників у нього немає. Мартін погоджується.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81329  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараненко Ірина Всеволодівна, Красовська Олена Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Маркетингові дослідження: збірник завдань 

для практичних занять і самостійної роботи (практикум)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тараненко І. В. Маркетингові дослідження : збірник 

завдань для практичних занять і самостійної роботи (практикум) : 
вид 2-ге, доп. і перероб. [Електронний ресурс] / І. В. Тараненко,             
О. Ю. Красовська. - Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 
2017. - 112 с. 

 
Анотація   

Збірник завдань для практичних занять і самостійної роботи 
розроблено на основі робочої програми навчальної дисципліни 
"Маркетингові дослідження" згідно з професійно-освітньою 
програмою спеціальності "Маркетинг" бакалаврського рівня вищої 
освіти. Збірник містить ключові терміни і поняття, питання для 
групової дискусії, тести, аналітичні та практичні завдання, ситуаційні 
вправи (кейси), запитання до самоконтролю. Призначений для 
здобувачів денної, заочної та дистанційної форм навчання, які 
вивчають дисципліну "Маркетингові дослідження", а також 
аспірантів, викладачів, фахівців-практиків, діяльність яких пов'язана 
з організацією та проведенням маркетингових досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81330  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бірюкова Тетяна Вікторівна, Федів Володимир Іванович, Олар 
Олена Іванівна, Кульчинський Віктор Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Basic Physics"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить основні терміни, задачі для самостійного 
розв'язання та довідковий матеріал розділів елементарної фізики. 
Посібник може бути використано для самопідготовки та 
самоконтролю знань з основних розділів фізики. Посібник 
призначений для слухачів підготовчих відділень вищих навчальних 
закладів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81331  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бірюкова Тетяна Вікторівна, Федів Володимир Іванович, Олар 

Олена Іванівна, Гайдичук Надія Леонідівна, Микитюк Орися 
Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Історія радіології в контексті досягнень природничих наук"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бірюкова Т. В., Федів В. І., Олар О. І., Гайдичук Н. Л., 

Микитюк О. Ю. Історія радіології в контексті досягнень природничих 
наук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. - 2017. - 
№ 2 (14). -  С. 127-130. 

 
Анотація   

У статті розглянуті основні історичні етапи розвитку радіології, які 
безпосередньо пов'язані з визначними досягненнями фізики, хімії, 
біології та техніки. Наведені головні досягнення природничих наук у 
цьому аспекті та їх застосування в медицині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81332  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остафійчук Дмитро Іванович, Бірюкова Тетяна Вікторівна, 

Бойцанюк Світлана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

548 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Нефелометрія біологічних тканин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Остафійчук Д. І., Бірюкова Т. В., Войцанюк С. І. 

Нефелометрія біологічних тканин // Український журнал медицини, 
біології та спорту. - 2018. - Т. 3, №  5 (14). - С. 237-241. 

 
Анотація   

В даній статті проведено роботу з вітчизняними та іноземними 
експериментальними і теоретичними джерелами у напрямку оптичної 
діагностики біооб'єктів, надано характеристику оптичних методів 
формування пошарових зображень біологічних об'єктів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81333  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остафійчук Дмитро Іванович, Горкуненко Андрій Борисович, 
Плаксива Таїсія Олександрівна, Скринська Наталія Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Лазерна нефелометрія біотканин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Остафійчук Д. І., Горкуленко А. Б., Плаксива Т. О., 
Скринська Н. А. Лазерна нефелометрія біотканин // Клінічна та 
експериментальна патологія. - 2018. - Т. XVII, № 1 (63). - С. 127-131. 

 
Анотація   

В статті оглядово проаналізовано можливості використання методу 
лазерної нефелометрії у діагностиці структури архітектоніки 
біотканин, обґрунтовано використання поляризаційних методів 
дослідження в медицині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81334  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остафійчук Дмитро Іванович, Волощук Вадим Володимирович, 
Білобрицький Юрій Андрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Магнітне поле. Магнітобіологія. Магнітотерапія (огляд 
літератури)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті визначенно вплив магнітних полів на біологічні об'єкти, 
відображено можливість реєстрації магнітних полів біооб'єктів, 
обґрунтовано вплив методів магнітотерапії на клітинному, 
тканинному та інших рівнях. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81335  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гукалова Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Якість життя населення України: суспільно-

географічна концептуалізація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гукалова І. В. Якість життя населення України: 

суспільно-географічна концептуалізація : монографія - К. : ДП 
"Друкарня МВС УКраїни", 2009. - 346 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена викладенню основ суспільно-географічного 
дослідження якості життя населення з розкриттям сутності даної 
наукової категорії з позиції геосистемного підходу. Охарактеризовано 
фактори впливу на формування якості життя населення у регіонах 
України, проведено типізацію регіонів, визначено пріоритетні 
напрями покращення якості життя в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81336  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параниця Сергій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Адміністративно-правові засади обігу зброї та пристроїв для 

відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Параниця С. П. Адміністративно-правові засади 

обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених 
гумовими снарядами // Вісник Харківського національного 
університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 44. - С. 133-140. 

 
Анотація   

Статтю присвячено аналізу проблем адміністративно-правових засад 
обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених  
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гумовими снарядами, та можливих шляхів вирішення питань 
врегулювання суперечностей у цій сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81337  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параниця Сергій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат "Адміністративно-правові засади обігу зброї та 
пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі досліджено основні питання теоретико-правових засад 
регулювання суспільних відносин щодо реалізації права громадян на 
використання зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених 
гумовими снарядами, в контексті проведення адміністративної 
реформи та реформи адміністративного права в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81338  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параниця Сергій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Адміністративно-правові гарантії екологічних прав 
громадян"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Параниця С. П. Адміністративно-правові гарантії 
екологічних прав громадян // Часопис Київського університету права. - 
2012. - № 1. - С. 138-142. 

 
Анотація   

У статті розглянуто зміст і значення феномену адміністративно-
правового забезпечення екологічних прав громадян. На основі 
проведеного аналізу визначено поняття, особливості та класифікацію 
гарантій екологічних прав громадян.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81339  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожня Тетяна Миколаївна, Руденко Ірина Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування стохастичних компетентностей в контексті 
підготовки фахівців фінансово-економічного спрямування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задорожня Т. М., Руденко І. Б. Формування 
стохастичних компетентностей в контексті підготовки фахівців 
фінансово-економічного спрямування // Педагогічні науки :                      
зб. наук. праць - Херсон : Вид-во ХДУ. - 2014. - Вип. 66. - С. 292-297. 

 
Анотація   

У публікації актуалізовано проблему компетентності підходу до 
системи вищої освіти. Розглянуто деякі шляхи щодо його реалізації 
при вивченні теорії ймовірностей та математичної статистики через 
використання прикладних задач фінансово-економічного змісту та 
формування стохастичних компетентностей при підготовці майбутніх 
фахівців фінансово-економічної сфери.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81340  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожня Тетяна Миколаївна, Красюк Юлія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Реалізація міжпредметних зв'язків через систему 
прикладних задач"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задорожня Т. М., Красюк Ю. М. Реалізація 
міжпредметних зв'язків через систему прикладних задач // Фізико-
математична освіта : науковий журнал. - 2017. - Випуск 3 (3). - С. 57-61. 

 
Анотація   

У статті розглянуто ідею встановлення та інтегрованого 
використання міжпредметних зв'язків. На основі проведеного аналізу 
навчальних програм із вищої математики, інформаційних дисциплін 
та дисциплін циклу професійної підготовки спроектовано структуру 
системи прикладних задач з вищої математики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81341  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожня Тетяна Миколаївна, Паянок Тетяна Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Економіко-математичні методи у прогнозуванні на прикладі 
будівельної галузі України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задорожня Т. М., Паянок Т. М. Економіко-
математичні методи у прогнозуванні на прикладі будівельної галузі 
України // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - 
Випуск 22. - С. 1052-1057. 

 
Анотація   

Досліджено основні методи прогнозування, що використовуються під 
час аналізу часового ряду: трендовий аналіз, зглажування рівня 
динаміки за допомогою ковзної середньої, регресійна множинна 
модель із фіктивними змінами. Вказано переваги та недоліки кожної 
мотодики, деталізовано приклади застосування їх на практиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81342  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юнак Володимир Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Оповідання "Депортація до фашистів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написаний за спогадами моєї мами, яку було вбито, в 1969 р.            
В творі йдеться про 1941 р., коли людей заставляли евакуйовуватись в 
Росію, де до них ставились як до тварин. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81343  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Сергійович, Пінчук Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 

підприємство "Укртрансакад" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Креслення, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка креслень "Пружины рессорного подвешивания тележки 

модели 18-9996. Комплект чертежей"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить комплект креслень для виготовлення та експлуатації 
пружин ресорного підвішування для візка моделі 18-9996.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81344  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мямлін Сергій Сергійович, Пінчук Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Укртрансакад" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень "Конструкторская документация на полувагон 
модели 12-9920, тележку модели 18-9996 и их комплектующие"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить комплект креслень для виготовлення та експлуатації 
піввагону моделі 12-9920 та візка моделі 18-9996, які можуть бути 
застосовані в галузі залізничного транспорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81345  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роза (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Малая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81346  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  vishnevskaya (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

554 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Мама не спит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршованих творів автора (сурових мініатюр), в яких 
розповідається про гарне та погане, веселе та сумне. Мало хто помічає 
в цих подіях щось цікаве, і ще менша кількість людей може ці історії 
цікаво переказати. При цьому читати про незвичайні прояви 
звичайних речей люблять всі.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81347  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солошенко Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн логотипу "Smart Baby Watch"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дизайн логотипу виконаний векторним способом як оригінальне 
поєднання графічних елементів, а саме зображення голів дітей та 
словосполучення "Smart Baby Watch".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81348  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулян Віктор Романович, Юнькова Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Алгоритмічні процедури обчислення значень параметрів 

моделей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кулян В. Р., Юнькова О. О. Алгоритмічні процедури 

обчислення значень параметрів моделей // Вісник КНУ імені Тараса 
Шевченка. - 2016. - Вип. 1 (16). - С. 11-14. 

 
Анотація   

Розглядається проблема якісного аналізу математичних моделей 
динаміки інвестицій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81349  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катуніна Ольга Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Моделирование динамики мировых фондовых индексов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Катуніна О. С. Моделирование динамики мировых 

фондовых индексов // Науковий журнал "Бізнес-інформ". - 2017. - № 11. - 
С. 197-202. 

 
Анотація   

У статті розглянуто питання моделювання динаміки економічної 
системи, що описується сукупністю показників з основних світових 
фондових індексів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81350  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анна Енберт (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Жизнь с высоты полета"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описується доля та внутрішній світ людини, яка пройшла через 
випробування та вибудувала власний погляд на життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81351  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Гордій Сергійович (Азсвет)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Эвердан. Восхождение демона"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81352  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальний 

курс: "Хартленд (Heartland) в проекції глобальних інтересів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний курс розроблений з метою підвищення загальноосвітніх 
знань за напрямками: глобальна політика, міжнародна безпека, 
національні інтереси, внутрішня політика та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81353  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Віктор Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка казок у віршах "МаВіДоВі КАЗКИ та ЗАГАДКИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Водяний коник", "Володар снів дитячих", "Горіхова печера", 
"Гостре ікло", "Казка про дідуся Грибка", "Казка про золоту 
пшеницю", "Казка як брат Вітерець народив ноти", "Королева 
Осінь", "Смугастий слоник", "Сопілка з очерету", "Хто не вміє 
рахувати", "Чарівний браслет", "Як жолудь ліс садив", "Як звірі риб 
рятували", "Як свинка дуб врятувала", "МаВіДові загадки".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81354  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базилевич Віктор Дмитрович, Дитріх Вальтер, Купалова Галина 

Іванівна, Курикін Сергій Іванович, Сніжко Сергій Іванович, Мельник 
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                                                           Тетяна Григорівна, Вільфрід Нойманн, Матейчик Василь Петрович, 
Хрутьба Вікторія Олександрівна, Харченко Тетяна Борисівна, 
Нікітченко Юлія Станіславівна, Шевченко Ольга Григорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх 

запобігання. Climate Change in the City of Kyiv: problems and Ways to 
Prevent them"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зміна клімату міста Києва : проблеми та шляхи їх 

запобігання. Колективна монографія / За наук. ред. д-ра екон. наук, 
проф. чл.-кор. НАН України В. Д. Базилевича, д-ра геогр. наук, проф. 
С. І. Сніжка. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. - 216 с. 

 
Анотація   

Викладено результати досліджень проблеми зміни клімату на 
урбанізованих територіях, зокрема м. Києва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81355  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Анна Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Здравствуй, мир". "Интеллектуальное 
развитие детей дошкольного возраста. Веселые уроки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81356  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Анна Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Здравствуй, мир!". "Интеллектуальное 
развитие детей раннего возраста. Игры - малышам"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81357  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Половинчак Леся Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Економічне обґрунтування розмежування витрат на 
проживання в гуртожитку вищого навчального закладу за джерелами 
фінансування для реалізації управлінської функції контролю 
бюджетних установ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовані норми чинного законодавства щодо надання 
бюджетними установами платних послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81358  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Половинчак Леся Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Порівняльний аналіз національних та міжнародних 
стандартів обліку нематеріальних активів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Між національними та міжнародними стандартами бухгалтерського 
обліку щодо нематеріальних активів є ряд як спільних, так і 
відмінних рис. Однак, у аспекті оцінки, переоцінки, визначення 
строку корисного використання є вагомі відмінності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81359  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Половинчак Леся Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Порівняльний аналіз методів обліку діяльності підприємств 
ресторанного бізнесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На підприємствах ресторанного господарства облікове відображення 
операцій з постачання товарних запасів, виготовлення і реалізації 
страв власного виробництва здійснюють із використанням 
торговельного, виробничо-торговельного й виробничого способу 
обліку виробничо-торговельної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81360  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Половинчак Леся Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Проблеми бухгалтерського обліку торгової націнки на 
підприємствах роздрібної торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена проблемам бухгалтерського обліку торгової 
націнки на торгових підприємствах та представлені можливі шляхи їх 
вирішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81361  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Половинчак Леся Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Основні шляхи модернізації обліку в бюджетних установах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У статті визначено особливості організації обліку в бюджетних 
установах та організаціях та пріоритетні напрями реформування 
даної сфери.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81362  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнірук Віктор Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методичні 

рекомендації "УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВ" щодо виконання практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти 
ступеня "бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми 
навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено плани практичних занять та їх зміст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81363  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнірук Віктор Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методичні 

рекомендації "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЛАНУВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ" до виконання курсової роботи для 
здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" напряму 6.030502 
"Економічна кібернетика" денної форми навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено зміст і методику виконання курсової роботи з організації 
виробництва та планування рослинницьких і тваринницьких галузей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81364  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Тетяна Яківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "РОБОЧИЙ 
ЗОШИТ для виконання індивідуальних занять здобувачами вищої 
освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 204 "Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва" денної форми 
навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі висвітлено порядок виконання індивідуальних завдань, 
спрямованих на поглиблене засвоєння теоретичних засад дисципліни 
для набуття практичних навичок планово-економічної роботи на 
аграрному підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81365  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замченко Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музика до пісні "А на війні як на війні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81366  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Наталія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система аналізу 
діяльності підприємств на основі фінансових показників"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма містить шість програмних модулів. Фізична модель 
складається з чотирнадцяти таблиць. У першому та другому модулях -  
формується база даних підприємств та їх бухгалтерські звіти за 
роками. Третій модуль використовується для обробки введених 
вихідних даних. У четвертому модулі реалізовано розрахунок 
фінансових показників підприємства за двадцяти дев'ятьма 
критеріями, що увійшли до п'яти агрегованих пунктів аналізу. 
Наступний модуль програми надає можливість побудувати рейтинг 
підприємств за підсумками попереднього аналізу. Останій модуль 
розроблено для візуалізації отриманих результатів обчислень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81367  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Патерега Надія Ігорівна, Малярська Наталія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб оцінки ступеню ураження 
нижньоальвеолярного і/або язикового нервів після хірургічних 
втручань на нижній щелепі" ("Модифікація шкали загальної оцінки 
симптомів невропатії NTSS-9")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відома шкала загальної оцінки симптомів невропатії NTSS-9, за 
допомогою якої можна констатувати наявність та інтенсивність 
невропатичних симптомів. Даючи оцінку кожного симптому в балах в 
залежно від вираженості і частоти, обчислюють загальну суму щодо 
усіх симптомів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81368  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Микола Миколайович, Коваленко Анна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Food Security Indicators in Ukraine: Current State and 
Trends of Development"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В статті розглянуто сучасний стан продовольчої безпеки в Україні за 
індикаторами: добова енергетична цінність раціону людини, 
достатність споживання окремого продукту, достатність запасів зерна 
у державних ресурсах, економічна доступність продуктів харчування, 
диференціація вартості харчування за соціальними групами, ємність 
внутрішнього ринку окремих продуктів, продовольча незалежність за 
окремим продуктом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81369  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Аліна Сергіївна (Белик Алина Сергеевна, #АлинаБелик)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

"#Олюбвииморе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розповідає про життя самотньої жінки, майже сироти, яка 
жодного разу не бачила море.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81370  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  MISHA KUSH (псевдонім), Лішафай Євгеній Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "ПЯТНИЧЪКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81371  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочерев Олексій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник з використання фірмового стилю "Universal safety 
insurance"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір включає в себе фірмовий стиль для мережі з надання послуг, 
переважно із страхування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81372  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григор'єв Василь Ілліч  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ubercart Interkassa Payment"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81373  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Походенко Олег Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Lakmus"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81374  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барська Юліанна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я закрою глаза..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81375  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мітрясова Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Органічна хімія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мітрясова О. П. Органічна хімія : Навч. посіб. /             
О. П. Мітрясова. - 3-є видан. - К. : Видавничий дім "Кондор", 2018. - 412 с. 

 
Анотація   

У посібнику викладено основи знань з органічної хімії з елементами 
знань з біоорганічної хімії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81376  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будник Юлія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Місце послуг із професійної орієнтації у системі 
соціальних та адміністративних послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Будник Ю. А. Місце послуг із професійної орієнтації 
у системі соціальних та адміністративних послуг // Право і 
суспільство. - 2017. - № 3. - С. 112-117. 

 
Анотація   

У статті розглянуто проблеми, пов'язані з визначенням місця і ролі 
послуг із професійної орієнтації у системі соціальних та 
адміністративних послуг.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81377  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будник Юлія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вплив міжнародної глобалізації на адміністративно-
правове регулювання управління системою профорієнтації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Будник Ю. А. Вплив міжнародної глобалізації на 
адміністративно-правове регулювання управління системою 
профорієнтації // Наука і правоохорона. - 2015. - № 1 (28). - С. 17-20. 

 
Анотація   

У статті досліджено вплив процесів міжнародної глобалізації на 
адміністративно-правове регулювання управління системою 
профорієнтації, що знаходить своє відображення у відповідній системі 
принципів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81378  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будник Юлія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Правове регулювання системи вищої освіти за новим 
законодавством"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджується сучасний стан адміністративно-правового 
регулювання системи вищої освіти. Дається визначення поняттям 
"система освіти" та "система вищої освіти".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81379  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будник Юлія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Правове регулювання інституційного розвитку 
вищої освіти на території українських земель у другій половині XVI - 
на початку ХХ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Будник Ю. А. Правове регюлювання інституційного 
розвитку вищої освіти на території українських земель у другій 
половині XVI - на початку ХХ століття // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія : юридичні науки. - 
2015. - Том 2. Випуск 3. - С. 53-57. 

 
Анотація   

Стаття присвячена правовому регулюванню інституційного розвитку 
вищої освіти на території українських земель у другій половині XVI - 
на початку ХХ ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81380  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будник Юлія Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Принципы административно-правового 
регулирования управления системой профессиональной ориентации"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81381  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варналій Захарій Степанович, Панасюк Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз діяльності суб'єктів малого підприємництва, 
що працюють на спрощеній системі оподаткування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Варналій З. С., Панасюк О. В. Аналіз діяльності 
суб'єктів малого підприємництва, що працюють на спрощеній системі 
оподаткування // Вісник Академії праці і соціальних відносин 
Федерації профспілок України. - 2014. - № 1 (69). - С. 14-22. 
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Анотація   
У статті здійснено аналіз діяльності суб'єктів малого підприємництва, 
що працюють на спрощеній системі оподаткування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81382  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кундельчук Оксана Петрівна, Давидов Олексій Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методологія геоекологічних досліджень" 
конспекти лекцій для студентів спеціальностей 106 Географія, 103 
Науки про Землю, 014.07 Середня освіта (Географія) рівня вищої 
освіти "магістр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник  містить теоретичний матеріал, перелік 
контрольних питань, схеми та малюнки, необхідні для засвоєння 
питань, передбачених програмою дисципліни. Рекомендований 
студентам і викладачам географічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81383  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жукова Лариса Рафаїлівна, Кундельчук Оксана Петрівна, Дайнеко 
Поліна Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник до виконання завдань навчально-
польової практики "Загально-екологічна практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить практичні роботи, рекомендовані для проведення 
навчально-польової загально-екологічної практики зі студентами 1 
курсу спеціальності 101 Екологія рівня вищої освіти "бакалавр", а 
також довідкову інформацію, необхідну для виконання практичних 
робіт, рисунки, таблиці, контрольні питання і перелік літературних 
джерел. 
  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

569 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81384  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровик Марина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Теоретичні засади інформаційно-комунікаційного 
забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боровик М. В. Теоретичні засади інформаційно-
комунікаційного забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти // 
Економіка розвитку. - 2018. - № 1 (85). - С. 22-30. 

 
Анотація   

У статті розглянуто види розвитку суб'єктів господарювання та 
проаналізовано визначення термінів "сталий розвиток" та 
"інформаційне забезпечення".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81385  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровик Марина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підрозділ 1.4 колективної монографії "Управління сталим розвитком 
в умовах глобальних викликів: методологія та практика" під назвою  
"Управління знаннями як інструмент забезпечення сталого розвитку 
закладів освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81386  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровик Марина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Конспект лекцій "Ризик-менеджмент" для студентів магістратури 
усіх форм навчання спеціальності 073 - Менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боровик М. В. Ризик-менеджмент : конспект лекцій  
для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 - 
Менеджмент / М. В. Боровик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва                
ім. О. М. Бекетова ; уклад. М. В. Боровик. - Харків : ХНУМГ                   
ім. Бекетова, 2018. - 65 с. 

 
Анотація   

Навчальна дисципліна має на меті формування знань і навичок 
застосування методів управління ризиками, які дозволяють 
обґрунтовувати та приймати управлінські рішення щодо управління 
ризиками в умовах невизначеності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81387  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровик Марина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Методичні рекомендації до виконання 

розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Ризик-
менеджмент" (для студентів магістратури усіх форм навчання 
спеціальності 073 - Менеджмент)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до виконання розрахунково-

графічної роботи з навчальної дисципліни "Ризик-менеджмент" (для 
студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073-Менеджмент) 
/  Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.                      
М. В. Боровик. - Харків : ХНУМГ ім. Бекетова, 2018. - 21 с. 

 
Анотація   

Посібник складено з метою допомогти студентам магістратури усіх 
форм навчання спеціальності 073-Менеджмент під час виконання 
практичних завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81388  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровик Марина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Методичні рекомендації до практичних 

занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Ризик- 
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                                                            менеджмент" (для студентів магістратури усіх форм навчання 
спеціальності 073-Менеджмент)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до практичних занять та 

самостійної роботи з навчальної дисципліни "Ризик-менеджмент" 
(для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073-
Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ;  
уклад. М. В. Боровик. - Харків : ХНУМГ ім. Бекетова, 2018. - 21 с. 

 
Анотація   

Посібник складено з метою допомогти студентам магістратури усіх 
форм навчання спеціальності 073-Менеджмент під час вивчення 
зазначеної навчальної дисципліни та закріплення теоретичних знань 
та набуття навиків виконання практичних завдань з управління 
ризиками в умовах невизначеності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81389  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жадан Тетяна Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Теоретико-методичні та прикладні аспекти 
використання методів прогнозування у процесі управління ризиками 
готельно-ресторанного бізнесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Жадан Т. А. Теоретико-методичні та прикладні 
аспекти використання методів прогнозування у процесі управління 
ризиками готельно-ресторанного бізнесу // Інфраструктура ринку. - 
2017. - Випуск 12. - С. 43-48. 

 
Анотація   

У статті запропоновано вибір конкретного методу прогнозування 
ризиків готельно-ресторанного бізнесу здійснювати відповідно до 
мети і завдання розробки прогнозу, періоду упередження, повноти, 
достовірності та способу представлення інформації про економічні 
процеси, відносини та явища, обтяжені ризиками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81390  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жадан Тетяна Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Проблеми організації та здійснення державного 
внутрішнього фінансового контролю на сучасному етапі його 
розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Жадан Т. А. Проблеми організації та здійснення 
державного внутрішнього фінансового контролю на сучасному етапі 
його розвитку // Вісник Національного технічного університету 
"ХПІ". Серія : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 
2014. - № 65 (1107). - С. 57-63. 

 
Анотація   

У статті проведено аналіз організаційних та економічних проблем 
здійснення державного внутрішнього фінансового контролю в Україні 
на сучасному етапі його розвитку, а також запропоновано шляхи їх 
вирішення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81391  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жадан Тетяна Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Економічна сутність та зміст поняття "державний 
фінансовий контроль"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Жадан Т. А. Економічна сутність та зміст поняття 
"державний фінансовий контроль" // Причорноморські економічні 
студії. - 2017. - Випуск 16. - С. 161-168. 

 
Анотація   

У статті на підставі узагальнення та систематизації існуючих підходів 
до розуміння економічної сутності поняття "державний фінансовий 
контроль", виділення його найістотніших ознак і властивостей, дано 
авторське визначення цієї дефініції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81392  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жадан Тетяна Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Current state, main problems and directions of 
innovative development of fat-and-oil industry resource base in Ukraine"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Жадан Т. А. Current state, main problems and 
directions of innovative development of fat-and-oil industry resource base 
in Ukraine // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - № 3. - С. 326-
335. 

 
Анотація   

У статті розглянуто сучасний стан сировинної бази олійно-жирової 
галузі та визначено основні проблеми її розвитку в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81393  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жадан Тетяна Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Програмно-цільове управління ризиками готельно-
ресторанного бізнесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Жадан Т. А. Програмно-цільове управління 

ризиками готельно-ресторанного бізнесу // Проблеми і перспективи 
розвитку підприємництва. - 2017. - № 3 (18). - С. 74-78. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано доцільність використання програмно-цільового 
підходу до процесу управління ризиками готельно-ресторанного 
бізнесу, запропоновано логічну схему та основні етапи організації і 
здійснення програмно-цільового управління ризиками готельно-
ресторанного бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81394  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалик Оксана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сучасний стан державної підтримки малого 
підприємництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковалик О. А. Сучасний стан державної підтримки 
малого підприємництва // Економіка: реалії часу та перспективи. - 
2015. - Том 1. - С. 115-116. 

 
Анотація   

У роботі розглядалися основні напрями державної політики у сфері 
розвитку малого бізнесу. Визначено, що через відсутність чіткого  
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механізму реалізації державних заходів по підтримці малого бізнесу 
спостерігається скорочення представників малого підприємства, що 
підтверджується статистичними даними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81395  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалик Оксана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Проблеми розвитку малих підприємств в Одеському 
регіоні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі розглядалися основні проблеми розвитку малих підприємств 
в Одеському регіоні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81396  
 
Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котикова Олена Іванівна, Альбещенко Олексій Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Indication of sustainable development of Ukraine in 
global dimensions"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті висвітлено результати дослідження авторів про місце 
України у світовому вимірі за індексом сталого розвитку. Оцінка 
проводилась за індексами метрики вимірювання процесів сталого 
розвитку в просторі трьох складових (економічної, екологічної та 
соціальної) в контексті якості і безпеки життя людей. Здійснено 
ранжування розміщення постсоціалістичних країн у просторі Індексів 
економічного, соціального та екологічного виміру, Індексу сталого 
розвитку, а також Індексу економічного виміру та Індексу 
гармонізації, за Компонентами якості життя та безпеки життя. 
Здійснено аналіз розміщення у зазначених просторах з метою пошуку 
закономірностей та відмінних рис для визначеної групи країн. 
Окреслено особливості розміщення країн у вищезазначених 
просторах, а також наведено порівняння груп з Україною. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81397  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котикова Олена Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Моніторинг та оцінка сталості розвитку 

сільськогосподарського землекористування регіонів України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано існуючі методики визначення інтегрального 
показника для порівняння сталості землекористування регіонів 
України та запропоновано власну методику, за якою проведено 
відповідні розрахунки та зроблено висновки. Запропонована методика 
забезпечує виконання відповідних завдань та показників для 
моніторингу досягнення Глобальних цілей сталого розвитку 2016-2030 
в Україні.      
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81398  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котикова Олена Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Державне регулювання інвестиційної діяльності в 
аграрному секторі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано структуру, динаміку та основні тенденції 
формування та використання іноземних та капітальних інвестицій в 
Україні та Миколаївській області. Встановлено роль держави в 
активізації інвестиційних процесів в аграрному секторі, визначаються 
цілі інвестиційної політики на даному етапі розвитку вітчизняної 
економіки. Уточнена головна мета державної політики в сфері 
інвестування. Конкретизовано головні чинники, що викликали 
погіршення інвестиційного клімату в галузях агропромислового 
комплексу регіону. Визначено основні напрями державного 
регулювання інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі 
та досліджено складові механізму оцінки впливу інвестиційної 
аграрної політики на розвиток інвестиційних процесів у регіоні. 
Визначено основні напрями удосконалення державної інноваційної  
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політики, спрямованої на забезпечення конкурентоспроможності 
галузі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81399  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ювсечко Ярослав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "THE HISTORY OF POLITICAL THOUGHT 
DEVELOPMENT"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81400  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ювсечко Ярослав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "POLITICAL CULTURE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81401  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарова Тетяна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналітико-прикладне забезпечення оцінки фінансового 
потенціалу промислових підприємств на засадах синергетичного 
підходу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Назарова Т. Ю. Аналітико-прикладне забезпечення 
оцінки фінансового потенціалу промислових підприємств на засадах 
синергетичного підходу // Економіка і регіон. - 2016. - № 3 (58). - с. 22-27. 

 
Анотація   

Твір присвячено розробці методичного підходу оцінки фінансового 
потенціалу, ефективність якого багато в чому залежить від того, 
наскільки даний підхід буде відповідати реалізованим в процесі 
фінансовим результатам. Впровадження запропонованого аналітико-
прикладного забезпечення в практичну діяльність вітчизняних 
підприємств дозволить приймати своєчасні обґрунтовані рішення з 
вибору напрямку управління фінансовим потенціалом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81402  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарова Тетяна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Financial capacity of industrial enterprise"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Tatiana Nazarova. Financial capacity of industrial 

enterprise // The Baltic Journal of Economic Studies. - 2016. - Volume 2,  
№ 3. - P. 141-145. 

 
Анотація   

Твір присвячено оптимізації грошових потоків на промисловому 
підприємстві, що являє собою процес вибору найкращих форм їх 
організації з урахуванням умов і особливостей здійснення майбутньої 
господарської діяльності. Запропоновано формування матриці 
поточного фінансування й дефіциту. Реалізація даного підходу сприяє 
розробці якісних управлінських рішень як основи підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81403  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарова Тетяна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Синергетичний підхід як інструмент зростання фінансового 

потенціалу промислового підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Назарова Т. Ю. Синергетичний підхід як інструмент 

зростання фінансового потенціалу промислового підприємства // 
Інвестиції : практика та досвід. - 2016. - № 17. - С. 74-80. 
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Анотація   
Твір присвячено напрямам зростання фінансового потенціалу 
промислового підприємства. Обґрунтувані закономірності зростання 
фінансового потенціалу, що передбачає оцінку забезпеченості 
підприємства фінансовими ресурсами і прогнозування рівня ФПП 
(фінансового потенціалу підприємств) в рамках моніторингу; 
планування і контроль виконання планових завдань. Досліджено 
практичні й методичні аспекти зростання фінансового потенціалу 
промислових підприємств.   
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81404  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарова Тетяна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Управління фінансовим потенціалом промислового 
підприємства на засадах синергетичного підходу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Назарова Т. Ю. Управління фінансовим потенціалом 
промислового підприємства на засадах синергетичного підходу // 
Вісник Одеського національного університету. Серія "Економіка".         
- 2016. - Том 21, № 8 (50). - С. 67-73. 

 
Анотація   

Твір присвячено авторській інтерпретації поняття "управління 
фінансовим потенціалом на засадах синергетичного підходу" та 
складовим даної економічної категорії. У результаті дослідження 
виділено етапи процесу управління фінансовим потенціалом 
підприємств. Досліджено основні аспекти ефективного управління 
фінансовим потенціалом. Належна увага приділена розгляду 
сукупності управлінських дій, які представлені в логічній 
послідовності і характеризують ключові напрямки їх реалізації.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81405  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катаєв Віталій Сергійович, Дьогтєва Ірина Оксентіївна, 
Павловський Павло Валерійович, Сінюгін Вадим Валерійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту програмного 
забезпечення від несанкціонованого копіювання шляхом 
використання серверу активації на основі протоколу UDP"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для реалізації захисту програмного 
забезпечення від несанкціонованого копіювання шляхом 
використання серверу активації на основі протоколу UDP у виглаяді 
незалежного програмного модуля захисту, який інтегровано у файл 
робочої програми та сервер активації у локальній мережі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81406  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катаєв Віталій Сергійович, Дьогтєва Ірина Оксентіївна, 
Павловський Павло Валерійович, Сінюгін Вадим Валерійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма інтегрованого захисту від 
несанкціонованого копіювання шляхом прив'язки до системного 
реєстру"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для реалізації захисту від несанкціонованого 
копіювання шляхом прив'язки до системного реєстру у вигляді 
незалежного вбудованого програмного модуля, який перевіряє 
наявність у ключі реєстру значення заздалегідь вибранної змінної, що 
забезпечить подальшу роботу програми. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81407  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катаєв Віталій Сергійович, Дьогтєва Ірина Оксентіївна, 
Павловський Павло Валерійович, Сінюгін Вадим Валерійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту програмного 
забезпечення від несанкціонованого використання шляхом 
використання зовнішніх ключових носіїв"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для реалізації захисту програмного 
забезпечення від несанкціонованого використання шляхом  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

580 

використання зовнішніх ключових носіїв у вигляді вбудованого 
програмного модуля. Програма зчитує параметри ключового носія і 
порівнює його із тими, що прописані в програмі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81408  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катаєв Віталій Сергійович, Дьогтєва Ірина Оксентіївна, 

Павловський Павло Валерійович, Сінюгін Вадим Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту Web-порталу від 

несанкціонованого доступу шляхом авторизації користувача"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для реалізації захисту Web-порталу від 
несанкціонованого доступу шляхом авторизації користувача з метою 
захисту аутентифікації користувачів Microsoft, які намагаються 
отримати доступ до веб-ресурсів, з використанням Access Control 
Services (ACS). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81409  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катаєв Віталій Сергійович, Дьогтєва Ірина Оксентіївна, 

Павловський Павло Валерійович, Сінюгін Вадим Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту від несанкціонованого 

доступу шляхом перевірки наявності USB-ключа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Захист програмного забезпечення  від несанкціонованого доступу 
здійснюється шляхом використання зовнішніх ключових носіїв, 
зокрема, модуль захисту прив'язано до USB-ключа та вбудовано в 
програму. Під час роботи програми модуль перевіряє наявність USB-
ключа із потрібним серійним номером.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81410  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжний Дмитро Петрович, Грицак Анатолій Васильович, 
Леонтьєв Василь Олександрович, Сачанюк-Кавецька Наталія 
Василівна   

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту від несанкціонованого 
доступу шляхом перехоплення процесів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для реалізації захисту від несанкціонованого 
доступу шляхом перехоплення процесів. Для виконання поставленого 
завдання відбувається запуск диспетчера задач, що проводить 
моніторинг усіх робочих процесів, та створення сигнатури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81411  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжний Дмитро Петрович, Грицак Анатолій Васильович, 
Леонтьєв Василь Олександрович, Сачанюк-Кавецька Наталія 
Василівна   

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту програмного 
забезпечення від несанкціонованого дослідження шляхом прив'язки 
програм до соціальної мережі Facebook"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Захист програмного забезпечення від несанкціонованого дослідження 
здійсюється методом прив'язки програми до соціальної мережі 
Facebook. Програма захисту надає доступ на користування програмою 
за умови наявності логіна і пароля у соціальній мережі та тотожності 
відповідних даних і даних у реєстрі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81412  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжний Дмитро Петрович, Грицак Анатолій Васильович, 
Леонтьєв Василь Олександрович, Сачанюк-Кавецька Наталія 
Василівна   
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту програмного 
забезпечення від статичного дослідження шляхом використання 
символьної обфускації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Захист програмного забезпечення від статичного дослідження 
здійснюється ускладненням логіки програми шляхом використання 
символьної обфускації, що ускладнює виконуваний код програми, яка 
потребує захисту, в результаті, програма не зазнає змін власних 
функціональних можливостей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81413  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжний Дмитро Петрович, Грицак Анатолій Васильович, Леонтьєв 
Василь Олександрович, Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна   

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма вбудованої системи захисту від 
статистичного дослідження шляхом утруднення логіки програми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для реалізації захисту програмного 
забезпечення від статичного дослідження шляхом утруднення коду 
програми з використанням складених бульових виразів та 
комбінаторних тотожностей у вигляді вбудованої системи, яка 
реалізується після аналізу програми, яка потребує захисту.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81414  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжний Дмитро Петрович, Грицак Анатолій Васильович, 
Леонтьєв Василь Олександрович, Сачанюк-Кавецька Наталія 
Василівна   

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту програмного 
забезпечення від несанкціонованого використання шляхом прив'язки 
до унікальних параметрів процесора та використання ключа 
активації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена з метою захисту від несанкціонованого 
копіювання шляхом прив'язки до унікальних параметрів процесора, 
таких як: серійний номер, кількість ядер та модель пристрою. Для 
реалізації використано інтегрований захист, зокрема, алгоритм 
програми містить вбудований надлишковий код.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81415  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Юрій Євгенович, Карпінець Василь Васильович, Салієва 
Ольга Володимирівна, Приймак Андрій Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту програмного 
забезпечення  від несанкціонованого доступу за допомогою прив'язки 
до соціальних мереж"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для реалізації захисту програмного 
забезпечення методом прив'язки до соціальної мережі з 
використанням принципу роботи протоколу OAuth, який дозволяє не 
піддавати персональні дані користувача потенційній загрозі 
потрапляння в руки третьої особи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81416  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Юрій Євгенович, Карпінець Василь Васильович, Салієва 
Ольга Володимирівна, Приймак Андрій Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту від несанкціонованого 
доступу шляхом блокування доступу до ресурсів операційної системи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена з метою захисту програмного забезпечення від 
несанкціонованого доступу шляхом блокування доступу до ресурсів 
операційної системи. Для реалізації програми було використано 
перехоплення клавіш, основане на роботі з хуками Windows 
Application Programming Interfaces. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81417  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Юрій Євгенович, Карпінець Василь Васильович, Салієва 
Ольга Володимирівна, Приймак Андрій Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту від несанкціонованого 
доступу шляхом моніторингу підключення до сервера"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для реалізації захисту від несанкціонованого 
доступу шляхом постійного моніторингу підключення до сервера. 
Представлено комбінований захист, зокрема, код захисту прописаний 
у коді програми, яка підлягає захисту, та додатково розташовується у 
окремому модулі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81418  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Юрій Євгенович, Карпінець Василь Васильович, Салієва 
Ольга Володимирівна, Приймак Андрій Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту програмного 
забезпечення від несанкціонованого використання методом 
авторизації за допомогою графічного паролю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто систему захисту від несанкціонованого використання 
методом авторизації за допомогою графічного пароля. Виходячи з 
особливостей даного методу, механізм захисту навісний, в якому  
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спочатку відбувається пошук ключа в існуючій чи створеній 
директорії, а потім робота з графічним паролем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81419  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Юрій Євгенович, Карпінець Василь Васильович, Салієва 
Ольга Володимирівна, Приймак Андрій Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма захисту програмного 
забезпечення від несанкціонованого копіювання шляхом прив'язки до 
фізичних адрес мережевих адаптерів з використанням ключа 
активації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена з метою захисту програмного забезпечення від 
несанкціонованого копіювання шляхом прив'язки до  МАС-адреси з  
використанням ключа активації. Система захисту реалізована у 
вигляді програм: "Генератор ключа активації", яка знаходиться у 
власника, "Основна програма" - у користувача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81420  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Градоблянський Дмитро Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз твору архітектури "Будівля "Буква Q з пісочним годинником"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз будівлі виконано у вигляду букви "Q", яка містить у середині 
рухомий елемент у вигляді пісочного годинника, який виконаний з 
можливістю обертання у середині букви "Q" і може бути заповнений, 
наприклад, футбольними м'ячами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81421  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сінаюк Сергій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Захищений Системний 
Інтегрований Блок" ("ЗаСІБ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81422  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірш Наталія Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "Opus 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81423  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воткаленко Олена Вікторівна (Лена Воткаленко, Lena Votkalenko, Л.В. )  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Бад Шандау"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оригінальне зображення - пейзаж. На картині зображено ландшафт 
Саксонської Швейцарії - германської частини Єльбських гір у 
вечірні/нічні часи. Картина намальована яскравими, різнокольоровими 
фарбами (пастель, олівці). На тлі жовтої гори, намальовані будиночки, 
які побудовані в скелях з крутими схилами, вкритими зеленню, з яких 
падає вода, а також міст та річка.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81424  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веселовська Ганна Іванівна, Чужинова Ірина Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Концепція та положення Фестивалю молодої 
української режисури імені Леся Курбаса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепція та положення Фестивалю молодої української режисури 
імені Леся Курбаса - літературний твір, що описує Фестиваль як 
мистецько-освітній театральний форум, головною метою якого є 
привернення суспільної уваги до такого явища як молода театральна 
режисура та ревізія нових імен, мистецьких напрямків, театральних 
форм у контексті театрального процесу України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81425  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віктор Вікторевський (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій "Третий глаз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81426  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіверчук Михайло Станіславович, Шугаєв Євгеній Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Графічні зображення 
Равлика Боба"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів образотворчого мистецтва у вигляді 12 зображень 
равлика. Кожне зображення равлика є оригінальним та має свої 
окремі особливості. Кожне зображення равлика є втіленням його 
окремого образу. Всі 12 зображень равлика формують разом єдиний 
твір, де кожна окрема його частина є невід'ємною.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81427  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович, Білоус Світлана Юріївна, Слива Олена 
Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Осикові ліси Українського Полісся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія використовується для встановлення закономірностей 
росту, розвитку та біопродуктивності осикових лісів в Українському 
Поліссі. Монографія дозволяє пізнати закономірності формування та 
динаміки фітомаси та деревного детриту в осикових лісах та 
особливості деструкції сухостою та деревної ламані осики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81428  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція спідньої жіночої 
білизни "Zhilyova lingerie "Blue"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів ужиткового мистецтва у вигляді колекції спідньої 
жіночої білизни. До колекції входять комплекти жіночої білизни, що 
складаються з бюстгальтера та трусів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81429  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція спідньої жіночої 

білизни "Zhilyova lingerie "Unnamed"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів ужиткового мистецтва у вигляді колекції спідньої 
жіночої білизни. До колекції входять комплекти жіночої білизни, що 
складаються з бюстгальтера та трусів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81430  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція спідньої жіночої 

білизни "Zhilyova lingerie "Versailles"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів ужиткового мистецтва у вигляді колекції спідньої 
жіночої білизни, що складається з бюстгальтера та трусів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81431  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жильйова Валерія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція спідньої жіночої 

білизни "Zhilyova lingerie "Stars"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів ужиткового мистецтва у вигляді колекції спідньої 
жіночої білизни. Кожен комплект білизни, що входить до колекції, 
складається з бюстгальтера та трусів, які мають свої певні 
особливості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81432  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Таблиці для 

оцінювання киснепродуктивності м'яколистяних лісів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці для оцінювання киснепродуктивності м'яколистяних лісів 
використовуються як нормативно-довідкові дані для визначення 
киснепродуктивності модальних березових, сосново-березових, 
вільхових і осикових насаджень в умовах Українського Полісся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81433  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Таблиці для 

оцінювання накопиченої енергії в фітомасі вільшаників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці для оцінювання накопиченої енергії в компонентах фітомаси 
модальних вільхових насаджень використовуються як нормативно-
довідкові дані для визначення запасу енергії в основних компонентах 
фітомаси насаджень (деревини стовбурів, кори стовбурів, стовбурів у 
корі, гілок у корі, крон дерев, деревостанів, підліску) вільхи клейкої в 
умовах Українського Полісся.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81434  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Таблиці для 

оцінювання накопиченої енергії в фітомасі осичників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці для оцінювання накопиченої енергії в компонентах фітомаси 
модальних осикових насаджень використовуються як нормативно-
довідкові дані для визначення запасу енергії в основних компонентах 
фітомаси насаджень (деревини стовбурів, кори стовбурів, стовбурів у 
корі, гілок у корі, крон дерев, деревостанів, підліску) тополі тремтячої 
в умовах Українського Полісся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81435  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Таблиці для 

оцінювання мортмаси березових лісів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці для оцінювання мортмаси березових лісів використовуються 
як нормативно-довідкові дані для визначення обсягу органічної 
речовини в абсолютно сухому стані в основних компонентах мортмаси 
(сухостій, деревна ламань, опад грубих гілок, підстилка) та загальній 
мортмасі березових насаджень в умовах Українського Полісся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81436  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Андрій Михайлович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Таблиці для 
оцінювання накопиченої енергії в фітомасі березняків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Таблиці для оцінювання накопиченої енергії в компонентах фітомаси 
модальних насіннєвих березових насаджень використовуються як 
нормативно-довідкові дані для визначення запасу енергії в основних 
компонентах фітомаси насаджень (деревини стовбурів, кори 
стовбурів, стовбурів в корі, гілок у корі, крон дерев, деревостанів, 
підліску) берези повислої в умовах Українського Полісся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81437  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завадська Олена Вікторівна, Завадський Михайло Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Відчай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81438  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конакова Ольга Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методика побудови персональних занять і занять з 

малими групами фізичними вправами для різних вікових категорій 
"Інтеграція"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір є методичними рекомендаціями щодо побудови 
персональних занять і занять з малими групами людей фізичними 
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вправами. Увага у творі зосереджується на заняттях з мінімальним 
навантаженням на опорно-руховий апарат, які сприяють розвитку 
гнучкості, рухливості суглобів, силової витривалості м'язів, зниженню 
маси тіла та підшкірного жиру в організмі і позитивно впливають на 
стан здоров'я людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81439  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копил Ніна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Синопсис вебинара "Как привлекать сильных лидеров в свою 

команду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Синопсис являє собою детально розроблений план проведення 
зустрічей он-лайн у форматі семінарів і тренінгів, мета яких навчати 
учасників вебінару способам заохочення осіб з лідерськими 
здібностями у групи людей, що виконують якісь роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81440  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Ольга Ярославівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Методика дистанційної практики та тренування 

навички говоріння іноземною мовою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описана методика дистанційної практики та тренування навичок 
говоріння іноземною мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81441  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрієнко Богдан Юрійович, Остренко Максим Володимирович, 
Міхалевський Віктор Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа расчета распределения 
импульсных перенапряжений и частотных характеристик силовых 
трансформаторов и шунтирующих реакторов, включая расчет 
коэффициентов запаса электрической прочности "BIL" ("BIL")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку розподілення імпульсних 
перенапруг в обмотках силових трансформаторів і шунтуючих 
реакторів, а також їх частотних характеристик, на базі рішення 
диференціальних рівнянь перехідних процесів електромагнітних 
полів і кіл, а також розрахунку коефіцієнтів запасу електричної 
міцності радіальних каналів та виткової ізоляції шляхом порівняння 
отриманого розподілу напруги у просторі та часі з базою даних 
допустимих значень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81442  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляпунова Валентина Анатоліївна, Вахняк Надія Вікторівна, Лисенко 
Дар'я Федорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Я вивчаю світ природи. Робочий зошит за 
освітньою лінією "Дитина у природному довкіллі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочий зошит укладено для дітей 5-6 років відповідно до Базового 
комплекту дошкільної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81443  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляпунова Валентина Анатоліївна, Вахняк Надія Вікторівна, 
Меркулова Наталя Володимирівна, Негрій Ольга Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Скарбниця душі" програма з морального 
виховання дітей старшого дошкільного віку засобами інтерпретації 
продуктивних видів діяльності в інклюзивному навчанні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма "Скарбничка душі" з морального виховання розроблена 
для дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграцій 
продуктивних видів діяльності в інклюзивному навчанні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81444  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляпунова Валентина Анатоліївна, Вахняк Надія Вікторівна, 
Меркулова Наталя Володимирівна, Негрій Ольга Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Мандруємо стежинкою моральності. Збірник ігор та 
вправ з морального виховання старших дошкільників в інклюзивній 
практиці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник ігор та вправ спрямований на розвиток комунікативних 
навичок, моральних взаємин, якостей, цінностей, морально-вольову 
готовність старших дошкільників до успішного входження в 
подальше життя. Збірник адресований вихователям, гувернерам, 
практичним психологам, педагогам, соціальним працівникам, 
вчителям-логопедам або батькам вихованців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81445  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канарова Ольга Вікторівна, Ляпунова Валентина Анатоліївна, 
Волкова Віра Андріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Щоденник з інспекторської практики в закладі 
дошкільної освіти. Спеціальність 012 Дошкільна освіта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Щоденник з інспекторської методичної практики в закладі 
дошкільної освіти є обов'язковим звітним документом і відображує 
зміст та рівень підготовки здобувача вищої освіти до практичної 
діяльності. Під час проведення інспекторсько-методичної практики 
щоденник з інспекторсько-методичної практики в закладі дошкільної 
освіти знаходиться у студента та заповнюється ним. За вимогою 
керівників практики надається їм для перевірки. Після закінчення 
практики цей документ, поряд з іншими, подається на кафедру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81446  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Віра Андріївна, Москальова Людмила Юріївна, Федорова 

Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Методичні рекомендації до написання і оформлення 

дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня "бакалавр" 
спеціальності Соціальна робота/Соціальна педагогіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В методичних рекомендаціях наведено вимоги до змісту дослідницької 
дипломної роботи, структурування, оформлення та організації її 
захисту. Подано зразки оформлення літератури, приклади тематики 
дипломних робіт. Навчальне видання призначене для здобувачів 
вищої освіти спеціальності Соціальна робота/Соціальна педагогіка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81447  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкова Віра Андріївна, Ляпунова Валентина Анатоліївна, Федорова 

Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Методичні рекомендації до написання і оформлення 

дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" 
Спеціальності 012 Дошкільна освіта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях наведено вимоги до змісту дипломної 
роботи; структурування, оформлення та організації її захисту; подано 
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зразки оформлення літератури згідно з ДСТУ 8302.2015; приклади 
тематики дипломних робіт. Навчальне видання призначене для 
здобувачів вищої освіти спеціальності "Дошкільна освіта".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81448  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Світлана Віталіївна, Варіна Ганна Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Методичні рекомендації для роботи з 

метафоричними асоціативними картами "Метелик - цикл 
трансформацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даних методичних рекомендаціях представлений опис набору 
метафоричних асоціативних карт, де метелик виступає аналогією 
душі та тінню особистості як символічні образи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81449  
 
Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варіна Ганна Борисівна, Царькова Ольга Вікторівна, Фалько Наталя 

Миколаївна, Денисов Ігор Геннадійович, Каткова Тетяна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Письмовий твір "Інформаційний пакет сертифікатної освітньої 

програми "Розвиток саногенного потенціалу особистості: 
стресостійкість та тайм-менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана сертифікатна освітня програма спрямована на підвищення 
загального рівня саногенного потенціалу особистості. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81450  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варіна Ганна Борисівна, Царькова Ольга Вікторівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Навчально-методичні рекомендації для роботи в 
авторській техніці об'ємна пісочна мандала "Грані власного Я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пляшечка з пісочної картини вражає і дивує. Яким загадковим чином 
хаос піщинок зміг укластися в настільки дивовижні і складні 
візерунки, помірні структури і навіть повноцінні малюнки? 
Малювати піском в пляшці захоплююче і цікаво!    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81451  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатова Тетяна Харитонівна (Скаленко Т.)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Історичний нарис "У Бога нет пасынков - 1. Кто виноват?                        
(К столетию Февральской буржуазно-демократической и 
Октябрьской социалистической революций)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Про маловідомі факти Першої Світової війни щодо наміру розподілу 
Росії між її союзниками по Антанті, США, Японією та продаж 
почергово трьома урядами України - ЦР, Гетьманщиною, 
Директорією українських земель, її багатств Німеччині, Франції, 
Польщі. Підтверджено документально. Свою історію потрібно знати 
щоб не робити помилок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81452  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Володимир Іванович, Маломуж Микола Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Генетичний ідентифікатор Нації і Держави" ("ГІНД")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В науковому творі зазначено, що лідери кожної Нації - члена ООН 
мають створити стандарт Державної мови і її фахової термінологічної 
культури. Його терміносистема має бути гармонізована з 
терміносистемою генетично-культурного потенціалу Нації. Це 
однозначно сприятиме взаєморозумінню, довірі та співпраці Нації 
заради миру без конфліктів та війн у всьому світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81453  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Ірина Вікторівна, Берест Марина Миколаївна, 
Полтініна Ольга Павлівна, Лелюк Світлана Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Detection of financial risks at macro-, mezo- and 
microlevels of economy"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Iryna Zhuravlyova, Maryna Вerest, Olga Poltinina, 
Svitlana Lelyuk. Detection of financial risks at macro-, mezo- and 
microlevels of economy // Economic annals-XXI. - 2017. - № 165 (5-6). -        
Р. 31-35. 

 
Анотація   

В дослідженні пропонується здійснювати ідентифікацію фінансових 
ризиків: на макрорівні - за їх компонентами: інфляційний, кредитний 
та інвестиційний; на мезорівні - за їх складовими: бюджетною, 
підприємницькою, фінансового розвитку і соціальною; на мікрорівні - 
за групами: ризики, реалізація яких призводить до скорочення 
фінансових результатів і зниження ефективності діяльності 
підприємств; ризики, реалізація яких негативно відбивається на 
фінансовому стані підприємств; ризики втрати інтелектуального 
капіталу. У творі сформовано обґрунтовану систему показників 
оцінювання та проведено оцінку фінансових ризиків на макро-, мезо- 
та мікрорівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81454  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисюк Людмила Іванівна, Лазарук Наталія Миколаївна, Нежура 
Нінель Дмитрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга-тренінг "Життя - це... або Life-путівник для молоді"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: ЖИТТЯ - ЦЕ... / Борисюк Л. І., Лазарук Н. М., 
Нежура Н. Д. - К. : ФОП Нежура Н. Д., 2017. - 216 с. 

 
Анотація   

Перша книга-тренінг із книжкової серії "Життєві цінності", що 
написана для підлітків та молоді. Надзвичайно важливо, щоб кожна 
людина зрозуміла справжній сенс життя і повірила в себе, в цінність 
своєї особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81455  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клапчук Володимир Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Бібліографічний довідник "Готельно-ресторанна та курортна справа: 

перший десяток кафедрі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клапчук В. М. Готельно-ресторанна та курортна 

справа : перший десяток кафедрі : Бібліографічний довідник. - Івано- 
Франківськ. : ДВНЗ "Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника". - Фоліат, 2017. - 180 с. 

 
Анотація   

У пропонованому ноуково-довідковому виданні дано короткий курс 
нарис історії становлення кафедри готельно-ресторанної та курортної 
справи Факультету туризму Прикарпатського ноціанального 
університету імені Василя Стефаника, вміщено бібліографічні статті 
про усіх викладачів з моменту її організації. Для вчених істориків, 
бібліографів, аспірантів, студентів, дослідників історії освіти і науки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81456  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тірбах Леся Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Світовий досвід бюджетного регулювання 

суспільного розвитку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тірбах Л. В. Світовий досвід бюджетного 

регулювання суспільного розвитку // Економічний вісник 
університету. - 2018. - № 36/1. - С. 265-274. 
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Анотація   
Проведений порівняльний аналіз бюджетної політики країн-членів 
ЄС та України дає змогу стверджувати, що сформована в нашій країні 
бюджетна система в цілому відповідає загальним принципам 
побудови, правилам формування державних видатків та їх розподілу 
за пріорітетними напрямами розвитку соціально-економічної 
системи, що використовуються в межах європейського 
співтовариства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81457  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семененко Олена Газисівна, Зелик Сергій Сергійович, Боголіб 
Максим Анатольевич  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Прогнозування та планування дохідної частини 
бюджету міста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Семененко О. Г., Зелик С. С., Боголіб М. А. 
Прогнозування та планування дохідної частини бюджету міста // 
Економічний вісник університету. - 2017. - № 32/1. -  С. 223-236. 

 
Анотація   

У статті розглянуто особливості та методології формування бюджетів 
міста, запропоновано альтернативні варіанти  побудови прогнозів 
дохідної частини бюджету, здійснено порівняння, аналіз та прогнозування 
найбільш ймовірного плану дохідної частини бюджету міста.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81458  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система обліку енергоресурсів ASER"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма "Система обліку енергоресурсів ASER" призначена для 
дистанційного зняття показань приладів обліку енергоресурсів та 
забезпечення доступу до них користувачів. Програма складається з 
трьох частин і включає в себе API для обробки з сервером, візуальний  
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інтерфейс для користувача/адміністратора та серверну частину для 
приймання даних з приладів обліку енергоресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81459  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Салямон-Міхєєва Катерина Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості місцевих бюджетів в умовах 
децентралізації бюджетної системи в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Салямон-Міхєєва К. Д. Особливості місцевих 
бюджетів в умовах децентралізації бюджетної системи в Україні // 
Економічна наука. - 2008. - № 6. - С. 24-27. 

 
Анотація   

В сатті досліджено економічний зміст місцевх бюджетів та їх роль в 
соціально-економічних процесах; розглянуто процес складання 
місцевих бюджетів; вивчення зарубіжного досвіду у вирішенні 
проблем місцевих бюджетів та децентралізації місцевих бюджетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81460  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Салямон-Міхєєва Катерина Дмитрівна, Салямон Віталій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Консалтингові послуги в аудиті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті визначенно місце та особливості консалтигу в аудиті. 
Визначено різноманітність видів консалтингових послуг та 
розглянуто найактуальніші послуги, що надаються аудиторськими 
компаніями. Проаналізовано ринок консалтингових послуг, 
визначено проблеми розвитку в Україні та особливості конкуренції 
фірм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81461  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Салямон-Міхєєва Катерина Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Міжбюджетні відносини, як фінансовий механізм 
держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Салямон-Міхєєва К. Д. Міжбюджетні відносини як 
фінансовий механізм держави // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - 
№ 3. - С. 19-25. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано та досліджено механізми функціонування 
міжбюджетних відносин. У процесі дослідження докорінно вивчено та 
виявлено недоліки в системі взаємоконтактів між бюджетами різних 
рівнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81462  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голованова Ірина Анатоліївна, Лисак Віктор Петрович, Закрутько 
Леся Іллівна, Хорош Максим Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Науково-
методичні підходи до модернізації способу життя людей, що мають 
фактори ризику артеріальної гіпертензії (методичні рекомендації)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною 
інвалідизації та смертності в усьому світі. Згідно з даними Всесвітньої 
організації охорони здоров'я щорічно від інфаркту міокарда та інших 
захворювань серцево-судинної системи помирає 17 мільйонів осіб. До 
2030 року близько 23,3 мільйона осіб загине від ССЗ, головним чином 
від захворювання серця та інсульту, які, за прогнозами, залишаються 
єдиною основною причиною смертності. Більшість ССЗ можна 
попередити шляхом застосування заходів відносно таких факторів 
ризику як вживання тютюнових виробів, нездорове харчування та 
ожиріння, відсутність фізичної активності, підвищений кров'яний 
тиск, діабет та підвищений рівень ліпідів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81463  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовк Ольга Миколаївна, Мазур Альона Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналіз здійснення державних запозичень в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вовк О. А., Мазур А. М. Аналіз здійснення 
державних запозичень Україні // Економічний аналіз. - 2015. - Т. 21. - 
№ 1. - С. 231-238. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано динаміку відношення державного боргу до 
валового внутрішнього продукту та його вплив на економіку країни. 
Використання державних запозичень має надалі забезпечити 
стабільний розвиток, адже обсяги державних запозичень 
демонструють стійку тенденцію до збільшення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81464  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белінська Яніна Василівна, Сафонік Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості й основні напрями соціального захисту 
інвалідів: зарубіжний досвід і можливості його застосування в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Белінська Я. В., Сафонік Н. П. Особливості й основні 
напрями соціального захисту інвалідів : зарубіжний досвід і 
можливості його застосування в Україні // Проблеми економіки. - 
2016. - № 4. - С. 223-2016. 

 
Анотація   

У статті досліджено особливості й основні напрями соціального 
захисту інвалідів у зарубіжних країних. Розглянуто основні моделі 
соціального захисту у країнах ЄС та проаналізовано розподіл видатків 
на соціальний захист у країнах ЄС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81465  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чемакіна Октябрина Володимирівна, Рубцов Анатолій Львович, 
Свірко Володимир Олександрович, Олійник Олена Павлівна, 
Феденко Іван Іванович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний посібник "Дизайн систем 
візуальної інформації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма надає можливість ознайомитися з науково-методичними 
засадами створення систем візуальної інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81466  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халімон Наталія Федорівна, Сябрук Ігор Миколайович, Кашкевич 
Іван-Фарход Фуркатович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Додавання журналу транзакцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізує доступ до системних файлів баз даних з мови С# 
середовища Visual Studio.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81467  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрожевський Олексій Миколайович, Поліщук Богдан  Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Персональний кабінет працівника iCard"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма відображає працівникам інформацію кадрового обліку, 
обліку праці та заробітної плати роботодавця.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81468  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мільман Сергій Аркадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система пошуку і 
обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності 
"YOUSCORE" ("Система "YOUSCORE")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою спеціалізований програмний комплекс та 
компіляцію даних у віддаленому доступі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81469  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мільман Сергій Аркадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматична система виявлення 
комплаєнс-ризиків "COMPLIANCE SCORE" ("Модуль 
"COMPLIANCE SCORE")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою спеціалізований програмний модуль, що на 
підставі відкритих даних забезпечує виявлення та попередження 
різноманітних загроз господарській діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81470  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мільман Сергій Аркадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматична система оцінки фінансової 
стійкості "FINSCORE" ("Модуль "FINSCORE")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою спеціалізований програмний модуль, що 
розраховує стан ліквідності, платоспроможності, рентабельності та 
ділової активності суб'єктів господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81471  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "The practice of tax incentives of innovation in developed 
countries"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Марченко О. І. Практика податкового 
стимулювання інноваційної діяльності розвиненими країнами світу // 
Незалежний аудитор. - 2017. - № 21 (ІІІ). - с. 25-36. 

 
Анотація   

Стаття присвячена дослідженню податкових інструментів як засобів 
стимулювання інноваційної діяльності підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81472  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордей Оксана Дмитрівна, Биховченко Валентина Петрівна, 
Суханова Алла Валеріївна, Новицька Олена Валеріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Державні цільові фонди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику розкривається зміст, організаційна 
структура, призначення, функції та завдання державних цільових 
фондів України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81473  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Володимир Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз впливу податків за рахунок собівартості 
продукції на економічні результати діяльності підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ткаченко В. Аналіз впливу податків за рахунок 
собівартості продукції на економічні результати діяльності 
підприємства // Економіст. - 2010. - № 11 (289). - С. 34-38. 

 
Анотація   

Проаналізовано, як змінюються основні економічні показники 
діяльності підприємства залежно від зміни розміру податків у 
собівартості продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81474  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Володимир Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Податкове планування на підприємстві"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ткаченко В. В. Податкове планування на 
підприємстві // Економіка та держава. - 2008. - № 12 (72). - С. 55-59. 

 
Анотація   

У статті наведено об'єктивні передумови застосування податкового 
планування на підприємстві, визначено основні принципи та етапи 
процесу податкового планування на підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81475  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусятинська Наталія Альфредівна, Чорна Тетяна Миколаївна, 
Дашковська Олена Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

609 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Охорона праці в органах Державної фіскальної 
служби України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику висвітлено правові та організаційні засади 
охорони праці в органах Державної фіскальної служби України, 
зокрема розглянуто основні положення міжнародних та національних 
нормативно-правових документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81476  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Ганна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концептуальні основи формування бюджетно-податкового 
механізму захисту вітчизняних товаровиробників в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті сформульовано головну мету політики захисту 
товаровиробників в Україні на найближчі 5 років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81477  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Удосконалення технології вилучення сахарози з 
бурякової стружки із застосуванням полімерного біоцидного препарату"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота присвячена підвищенню ефективності бурякоцукрового 
виробництва шляхом удосконалення технології вилучення сахарози з 
бурякової стружки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81478  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Цивільний захист"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику висвітлено актуальні питання у сфері 
цивільного захисту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81479  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаєвська Лариса Миколаївна, Марченко Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81480  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Володимир Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз впливу податку на додану вартість на 
економічні результати діяльності підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ткаченко В. В. Аналіз впливу податку на додану 
вартість на економічні результати діяльності підприємств // 
Інноваційна економіка. - 2010. - № 4 (18). - С. 124-133. 
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Анотація   
Досліджено вплив зміни ставки ПДВ на економічні результати 
діяльності підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81481  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Ганна Сергіївна, Марченко Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стартапи як особлива організаційна структура 
ринку інновацій"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено підходи науковців і практиків до трактування сутності 
терміну "стартап", визначено його характерні ознаки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81482  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаєвська Лариса Миколаївна, Марченко Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз стимулюючих впливів податку на прибуток 
на інноваційну діяльність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гаєвська Л. М., Марченко О. І. Аналіз стимулюючих 
впливів податку на прибуток на інноваційну діяльність // Регіональна 
економіка та управління. - 2017. - № 4 (17). - С. 70-73. 

 
Анотація   

Досліджено податкове навантаження, яке формує податок на 
прибуток,  та встановлено, що відчутного впливу на інноваційну 
активність воно не справляє.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81483  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаєвська Лариса Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інноваційний потенціал підприємства та його 
оцінка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто наукові підходи до структуризації та оцінки інноваційного 
потенціалу підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81484  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаєвська Лариса Миколаївна, Марченко Ольга Іванівна, Паєнтко 
Тетяна Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Підприємництво та його оподаткування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник спрямований на формування комплексу знань, практичних 
навичок і вмінь студентів щодо з'ясування сутності, значення, 
правового забезпечення, організаційної форми і типології підприємництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81485  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Володимир Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості структури податкової системи України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ткаченко В. Особливості структури податкової 
системи України // Економіст. - 2008. - № 9 (263). - С. 46-54. 

 
Анотація   

Проаналізовано стан і склад податкової системи України.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

613 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81486  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаєвська Лариса Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Вплив персоналу підприємства на економічну 

безпеку його господарської діяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено підходи вчених до тлумачення сутності поняття "персонал 
підприємства", "економічна безпека підприємства".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81487  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисеюк Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Interaction of an Investigator with the Intelligence Units 

in the Course of Crime Proof in the Area of Illicit Excise Goods Turnover"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Luseiuk A. Interaction of an Investigator with the 

Intelligence Units in the Course of Crime Proof in the Area of Illicit Excise 
Goods Turnover // Eurasian Academic Research Journal. - 2017. - № 12 (18). - 
С. 117-124. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81488  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Володимир Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Мікроімітаційне моделювання впливу системи 

оподаткування на економічні результати діяльності підприємств"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ткаченко В. В. Мікроімітаційне моделювання 
впливу системи оподаткування на економічні результати діяльності 
підприємств // Інвестиції : практика та досвід. - 2011. - № 24. - С. 61-66. 

 
Анотація   

Розглянута мікроімітаційна модель впливу системи оподаткування на 
економічні результати діяльності підприємств України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81489  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельникова Інна Олександрівна, Чекмасова Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості інтернет-маркетингу для ринку 
твердого біопалива"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено дослідженню особливостей інтернет-маркетингу для 
ринку твердого біопалива.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81490  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавщенко Руслан Ровшан огли, Водка Олексій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розробка комп'ютерної системи для 
інтелектуального аналізу механічних властивостей матеріалів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі викладені технічні рішення, що використовувалися для 
створення веб-застосунку, який дає можливість отримати доступ до 
інформації про різні види металів та їх сплави, а також підібрати 
найближчі аналоги за допомогою функції інтелектуального пошуку.  
В роботі були використані алгоритми зниження розмірності 
багатомірних наборів даних для виявлення залежностей між 
властивостями матеріалів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81491  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жигалло Костянтин Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Управління лісовим господарством для 

України" ("УЛГ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для використання в управлінні підприємством 
лісової галузі, охоплюючи таку специфіку діяльності як 
лісовідведення, лісозаготівля, переробка деревини, ведення 
бухгалтерського і податкового обліку з формуванням всього спектра 
галузевої і регламентованої звітності, підтримує інтеграцію з 
системою електронного обліку деревини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81492  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Liliia KauЄman (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Дом из облаков"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81493  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Олеся Дмитрівна, Мулявка Дмитро Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Правовий статус фіскальних органів України та 

держав-членів Європейського Союзу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена комплексному дослідженню правового 
статусу фіскальних органів України та держав-членів Європейського 
Союзу і формування на цій основі пропозицій, які можуть бути 
використані для удосконалення існуючої моделі фіскальної служби 
України з метою запровадження європейських стандартів та кращих 
європейських практик в її діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81494  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пастернак Марія Мар'янівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підрозділ монографії "Завдання і напрями аналізу діяльності органів 
митного контролю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В частині монографії розглянуто характеристику бюджетного 
контролю як різновиду державного фінансового контролю; 
характеристику визначення теоретично-методичних аспектів митного 
контролю. Для фахівців у галузі державного фінансового і 
податкового контролю, наукових співробітників, аспірантів, 
докторантів і студентів економічних спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81495  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пастернак Марія Мар'янівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Загальна методика аналізу звіту про фінансові 
результати"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пастернак М. М. Загальна методика аналізу звіту 
про фінансові результати // Бізнес інформ. - 2017. - № 4. - С. 313-317. 

 
Анотація   

Метою статті є узагальнення теоретичних підходів щодо структури та 
елементів методики аналізу звіту про фінансові результати (звіту про 
сукупний дохід) та надання пропозицій з її вдосконалення.  
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Проаналізовано сучасні методики, обґрунтовано актуальність 
застосування загальної методики такого аналізу. Запропоновано 
загальну методику аналізу звіту про фінансові результати, яка 
включає визначення мети та завдань аналізу, об'єктів та суб'єктів 
аналізу, джерел його інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81496  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пастернак Марія Мар'янівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Банківські кредити в фінансуванні інвестицій в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пастернак М. М. Банківські кредити в фінансуванні 
інвестицій в Україні // Бізнес-навігатор. - 2011. - № 22. - С. 89-94. 

 
Анотація   

В статті проаналізовані характерні риси кредитних послуг 
комерційних банків у фінансуванні інвестицій в Україні, а також 
виділено проблеми, вирішення яких сприятиме активізації 
інвестиційного кредитування суб'єктів української економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81497  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варналій Захарій Степанович, Панасюк Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Дерегулювання економіки як чинник зміцнення 
економічної безпеки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Варналій З. С., Панасюк О. В. Дерегулювання 
економіки як чинник зміцнення економічної безпеки України // 
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок 
України. - 2015. - № 1-2 [72]. - С. 32-37. 

 
Анотація   

У статті досліджено об'єктивну необхідність та сутність 
дерегулювання економіки як чинника зміцнення економічної безпеки 
України. Визначено, що головною метою дерегулювання економіки є 
створення гнучкої системи втручання органів державної влади в 
економічні процеси, зменшення державного впливу в механізм  
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суспільного відтворення та адміністративно-правового регулювання 
підприємницьких відносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81498  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мулявка Дмитро Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Роль митного режиму транзиту в економіці України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мулявка Д. Г. Роль митного режиму транзиту в 
економіці України // Eurasian Academic Research Journal. - 2016. - № 3 (03). - 
С. 13-16. 

 
Анотація   

У науковій статті на основі аналізу митних органів України 
розглянуті основні моменти визначення митного режиму транзиту в 
Україні, основні напрямки реформування державної політики в сфері 
регулювання митного режиму транзиту в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81499  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мулявка Дмитро Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційне забезпечення митних органів України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мулявка Д. Г. Інформаційне забезпечення митних 
органів України // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 
2016. - № 2. - С. 101-104. 

 
Анотація   

У науковій статті на підставі аналізу діяльності митних органів 
України розглядаються основні моменти організації роботи з 
інформаційними ресурсами при виявленні митних правопорушень і 
злочинів та організації діяльності митних органів в цілому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81500  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
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(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пастернак Марія Мар'янівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Суперечності методології оцінки інформаційних 
процесів в українській практиці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пастернак М. М. Суперечності методології оцінки 
інфляційних процесів в українській практиці // Економічні студії. - 
2014. - № 3 (03). - С. 70-73.  

 
Анотація   

У статті проаналізовані суперечності у методології оцінки 
інфляційних процесів в українській практиці, обґрунтовано 
пропозиції щодо запровадження показника інфляції, який би повною 
мірою відображав вплив монетарних інструментів на рівень цін в 
країні; виділені заходи державної регуляторної політики з 
урахуванням прогнозованих переваг та ризиків їх практичного 
втілення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81501  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисеюк Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Використання негласних слідчих (розшукових) дій у 
процесі доказування щодо злочинів у сфері незаконного обігу 
підакцизних товарів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лисеюк А. М. Використання негласних слідчих 
(розшукових) дій у процесі доказування щодо злочинів у сфері 
незаконного обігу підакцизних товарів // Науковий вісник публічного 
та приватного права. - 2016. - № 5. - С. 322-325. 

 
Анотація   

У статті розглядається проблематика застосування негласних слідчих 
(розшукових) дій у процесі доказування щодо злочинів у сфері 
незаконного виготовлення, зберігання, збуту, транспортування з 
метою збуту підакцизних товарів. Акцентовано увагу на необхідності 
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81502  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мулявка Дмитро Григорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Гармонізація правового регулювання азартних ігор в 
Україні та ЄС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мулявка Д. Г. Гармонізація правового регулювання 
азартних ігор в Україні та ЄС // Юридичний науковий електронний 
журнал. - 2016. - № 1. - С. 61-64. 

 
Анотація   

У статті розглянуті основні аспекти регулювання сфери грального 
бізнесу в Україні на основі реформи законодавства, а також 
запропоновані найбільш вірогідні шляхи врегулювання конфліктних 
питань у цій сфері. На думку автора, гральний бізнес є спеціфічним 
видом підприємницької діяльності в Україні. Азартні ігри потребують 
цивілізованого державного регулювання, яке, при збереженні 
прибутковості сфери азартних ігор, здійснюватиме дієвий захист 
гравців, контролюватиме їх можливі втрати та зводитиме їх до 
мінімально можливих величин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81503  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисеюк Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Діяльність слідчого судді на досудовому етапі 
кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері незаконного обігу 
підакцизних товарів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лисеюк А. М. Діяльність слідчого судді на 
досудовому етапі кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері 
незаконного обігу підакцизних товарів // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія : юридичні науки. - 2017. - 
Том 2, № 2. - С. 129-132. 

 
Анотація   

Статтю присвячено визначенню ролі слідчого судді у кримінально-
процесуальному доказуванні щодо злочинів у сфері незаконного обігу 
підакцизних товарів. Крім того, звертається увага на проблемні 
питання забезпечення дотримання прав, свобод та інтересів осіб у 
кримінальних провадженнях, передбачених статтею 204 
Кримінального кодексу України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81504  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мулявка Дмитро Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Судовий прецедент як джерело права 

континентальної правової системи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мулявка Д. Г. Судовий прецедент як джерело права 

континентальної правової системи // Eurasian Academic Research 
Journal. - 2017. - № 4 (10). - С. 24-28. 

 
Анотація   

У статті розглянуто питання визнання судового прецеденту як 
джерела адміністративного процесуального права України за 
міжнародним досвідом, особливості формування та застосування 
судового прецеденту в країнах романо-германської правової сім'ї з 
урахуванням особливостей держав та їх систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81505  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлєв Роман Миколайович, Мулявка Дмитро Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Реформування органів досудового розслідування в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена комплексному дослідженню реформування 
органів досудового розслідування в Україні, визначенню основних 
проблем та розробленню, на основі комплексного аналізу теоретичних 
положень, чинного законодавства України та практиці застосування 
пропозицій щодо удосконалення роботи органів досудового розслідування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81506  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасюк Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Переваги і недоліки спрощеної системи 
оподаткування в контексті новацій Податкового кодексу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Панасюк О. В. Переваги і недоліки спрощеної 
системи оподаткування в контексті новацій Податкового кодексу // 
Інвестиції : практика та досвід. - 2015. - № 10. - С. 41-44. 

 
Анотація   

Статтю присвячено проблемам податкового стимулювання малого 
бізнесу в Україні. Проаналізовано еволюцію та наслідки застосування 
спрощеної системи оподаткування в Україні. Дано оцінку наслідкам 
реформування спрощеної системи оподаткування з 01.01.2015 р.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81507  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пастернак Марія Мар'янівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Аналіз зовнішньої державної заборгованості в 

Україні: структура, динаміка, погашення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пастернак М. М. Аналіз зовнішньої державної 
заборгованості в Україні : структура, динаміка, погашення // 
Економічний аналіз. - 2014. - Том 16, № 1. - С. 224-232. 

 
Анотація   

Стаття присвячена оцінці тиску державного зовнішнього боргу на 
українську економіку. Предметом дослідження є зовнішня державна 
заборгованість та її характеристики в контексті забезпечення 
фінансової стабільності та економічного розвитку в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81508  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагайдак Ірина Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Локалізація та знешкодження стічних вод, 

забруднених сполуками хрому, кадмію та цинку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В дисертації досліджено та порівняно ефективність процесів десорбції 
хроматів з високо- та низькоосновних аніонітів при використанні  
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аміачних, лужних та комбінованих регенеруючих розчинів з 
визначенням умов виділення цінних компонентів з них. Вивчено 
процеси відновлення хроматів у двофазних системах з використанням 
огранічних відновників у кислому середовищі. Визначено умови 
десорбції катіонів кадмію та цинку з катіоніту КУ-2-8 з 
використанням кислих та амонійсульфатних розчинів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81509  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Наталія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Еколого-економічна оцінка ефективності 
промислового водоочищення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У дисертації зроблено аналіз сучасного стану способів оцінки 
ефективності технології промислового водоочищення. Встановлено 
основні недоліки сучасної системи екологічного нормування впливу 
господарської діяльності на стан водних екосистем. Розроблена 
методологія еколого-економічної оцінки ефективності технології 
промислового водоочищення, яка може застосовуватись як для 
аналізу впровадженої технології очищення стічних вод, так і для 
визначення оптимальної технології водоочищення в період 
реконструкції чи становлення виробництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81510  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желібо Євген Петрович, Сагайдак Ірина Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Безпека життєдіяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розглянуті основні проблеми безпеки життєдіяльності на 
сучасному рівні розвитку суспільства. Значну увагу приділено 
фізіологічним та психологічним особливостям людини; медико-
біологічним та соціальним проблемам здоров'я; наведено  
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характеристику природних, техногених, соціально-політичних та 
комбінованих небезпек, надзвичайних ситуацій; проаналізовані 
джерела небезпек та породжені ними чинники, що призводять до 
порушення життєдіяльності людини у повсякденних умовах; 
виробництві та побуті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81511  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Володимир Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ткаченко В. В. Тенденції розвитку зовнішньої 
торгівлі України // Інвестиції : практика та досвід. - 2013. - № 1. - С. 49-53. 

 
Анотація   

У статті проведено оцінку ролі, місця і структури зовнішньої торгівлі 
зі стратегічними торгово-економічними партнерами України. 
Проаналізовано сучасний стан і передумови подальшого розвитку 
експертної діяльності України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81512  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Наталія Леонідівна, Сагайдак Ірина Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Охорона праці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику викладені правові, нормативно-технічні та 
організаційні основи охорони праці, основні положення з безпеки 
праці, а також основи гігієни праці, виробничої санітарії та пожежної 
безпеки. Він містить теоретичний матеріал, питання до 
самоконтролю, тестові завдання для самостійної підготовки студентів, 
словник основних термінів і понять, перелік рекомендованої 
літератури.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81513  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисеюк Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Проведення експертизи під час доказування злочинів 
у сфері незаконного обігу підакцизних товарів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лисеюк А. М. Проведення експертизи під час 
доказування злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів // 
Юридичний вісник. - 2017. - № 1. - С. 253-258. 

 
Анотація   

У статті розглядаються типові експертизи, що призначаються під час 
розслідування злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних 
товарів, визначається їх роль під час досудового розслідування. Разом 
із тим звертається увага на необхідність призначення експертизи як 
обов'язкової процесуальної дії слідчого та розглядається висновок 
експерта як один із ключових процесуальних джерел доказів у цій 
категорії справ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81514  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мулявка Дмитро Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Забезпечення публічної безпеки і порядку 
Національною поліцією України. Досвід зарубіжних країн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мулявка Д. Г. Забезпечення публічної безпеки і 
порядку Національною поліцією України. Досвід зарубіжних країн // 
Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 1. - С. 171-173. 

 
Анотація   

У статті здійснено аналіз наукових праць і нормативно-правових 
актів щодо визначення змісту забезпечення публічної безпеки і 
порядку Національною поліцією України. Також проаналізовано 
законодавчі акти зарубіжних країн у цій сфері. Визначено шляхи 
вдосконалення з приводу забезпечення публічної безпеки і порядку в 
Україні Національною поліцією.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81515  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасюк Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Проблеми та перспективи застосування спрощеної 
системи оподаткування в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Панасюк О. В. Проблеми та перспективи 
застосування спрощеної системи оподаткування в Україні // 
Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 10 (125). - С. 54-58. 

 
Анотація   

У статті розкривається сутність та об'єктивна необхідність 
використання спрощеної системи оподаткування для суб'єктів малого 
підприємництва, визначаються проблеми та перспективи 
застосування цієї системи в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81516  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Юрій Олексійович, Лісова Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
оцінювання якості електронних навчальних курсів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена методика оцінювання якості онлайн-курсів, створюваних 
в рамках міжнародного проекту "Гендерні Студії: крок до демократії 
та миру у сусідніх з ЄС країнах з різними традиціями", на основі 
трьох виділених груп критеріїв. Описано механізм реалізації 
запропонованої методики та візуалізації профілю курсу у середовищі 
MS Excel. Методику представлено українською та англійською 
мовами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81517  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімофєєв Максим Анатолійович, Гінтова Марина Герцівна, 
Горобенко Надія Володимирівна, Гуманицький Станіслав Антонович, 
Крицький Сергій Ігорович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Медирент" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний майданчик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81518  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чиженко Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Підвищення довговічності дорожнього 

цементобетону за рахунок використання комплексної хімічної 
добавки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена підвищенню довговічності дорожнього 
цементобетону за рахунок використання комплексної хімічної 
добавки. Наведено результати дослідження впливу запропонованої 
добавки на особливості процесів твердіння цементного каменю і 
фізико-механічні властивості дорожнього цементобетону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81519  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Артур Миколайович, Гаркуша Микола Васильович, 

Чиженко Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Оцінка відповідності гранулометричного складу 

цементобетонних дорожніх сумішей"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена методології перевірки відповідності 
гранулометричного складу цементобетонних дорожніх сумішей при 
операційному контролі якості. Застосування даної методики доцільно 
при науково-технічному супроводі проектування, будівництва та 
ремонту дорожніх одягів жорстких.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81520  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чиженко Наталія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Удосконалення методу проектування складу 
високоміцного дорожнього цементобетону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведено особливості проектування складу високоміцних 
цементобетонів для дорожнього будівництва. Удосконалено 
розрахунок складу високоміцного дорожнього бетону і проведено 
порівняння із існуючими методами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81521  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуров Ігор Віуленович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник сценаріїв мультиплікаційного фільму "Слоуны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний літературний твір розповідає комедійні історії про пригоди 
сім'ї вигаданих персонажів - Слоунів. Читача знайомлять з головними 
героями історії - слоунами Пташем, дідусем Арчибальдом (Арчі), 
мамою Касею (Кассіопеєю) та сином Пташа і Касі  - Бонею 
(Боніфациєм). Збірник складається з текстів 10 серій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81522  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цисарський Володимир Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний роман "Linosia"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Хочеш поринути у дивовижний світ? Туди, де кожна рослина жива і 
неповторна, де річки можуть текти вгору, а полум'я з'являється 
просто з повітря. Туди, де повсюди існує магія, а світ складається з 
різноманітної та чудернацької енергії. У цьому світі саме ти обираєш, 
що робити, а що ні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81523  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Олег Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Технологическое 
описание способа и устройства для представления кино-
видеопродукции с использованием комбинации одновременного 
показа двухмерного изображения на плоском экране и объемного 
изображения в пространстве перед экраном"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є описом технологічного способу і пристрою для подання кіно-
відеопродукції з використанням комбінації одночасного показу 
двовимірного зображення на плоскому екрані і об'ємного зображення 
в просторі перед екраном.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81524  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онуфрів Олена Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірник художніх творів 

Олени Іванівни Онуфрів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка являє собою збірник творів образотворчого мистецтва 
львівської художниці з власним почерком у живописі, характерним 
оригінальною кольоровою гамою і щедрими мазками. Роботи  
захоплюють яскравими квітами і колоритними пейзажами. Картини 
представлені у світових музеях і приватних колекціях у багатьох 
країнах, де відбувались численні персональні виставки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81525  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьоненко Анна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Програма комп'ютерної 

академії міжнародної асоціації бізнес шкіл"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма комп'ютерної академії міжнародної асоціації бізнес шкіл 
унікальна і розроблена кращими фахівцями-практиками з різних 
країн, відповідно до сучасних міжнародних стандартів. Курс 
призначений для впевнених користувачів ПК, які хочуть освоїти ІТ 
професію програміста, веб або графічного дизайнера, маркетолога, 
роботехніка, програміста ігор. За допомогою даного курсу Ви зможете 
працювати в професійних програмах, створювати сайти або 
автоматизовані системи, з клієнтською базою, й з серверною 
частиною веб-програм і створювати рекламу в інтернеті та 
розробляти професійні дизайн макети.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81526  
 
Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барбаш Валерій Анатолійович, Орешникова Олена Олександрівна, 

Льовін Віктор Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний технічний університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Оригінали зразків 
використання зображень знака для товарів і послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81527  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Світлана Петрівна, Гетьманенко Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Концепція програмно-
цільового макроекономічного регулювання ринку праці в контексті 
структурної трансформації глобальної економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концепція відображає програмно-цільовий макроекономічний підхід 
до регулювання ринку праці в умовах глобалізації, має імперативний 
характер і є спрямованою на досягнення цільових орієнтирів соціально-
економічного розвитку держави відповідно до світових стандартів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81528  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко-ван де Рей Аренда Яна, Ліщук Наталія Іванівна, Морозова 
Наталія Василівна, Папета Оксана Василівна, Піддубна Поліна 
Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Компенсаторне навчання дітей з 
інтелектуальними порушеннями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику представлено нестандартний підхід до організації 
навчання дітей з інтелектуальними порушеннями та дітей із  
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синдромом Дауна за результатами дослідно-експериментальної 
роботи за темою "Інтеграція дітей із синдромом Дауна в спеціальне 
освітнє середовище".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81529  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванченко Світлана Василівна, Ліщук Наталія Іванівна, Морозова 
Наталія Василівна, Макарчук Наталія Олексіївна, Піддубна Поліна 
Михайлівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Форми та методи навчання 
української мови дітей з інтелектуальними порушеннями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81530  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Лариса Миколаївна, Бандоріна Лілія Миколаївна, Савчук 
Роман Вячеславович, Климкович Тетяна Олександрівна, Скороход 
Олександра Борисівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління проектами інформатизації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Управління проектами інформатизації : навч. 
посібник / Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріна, Р. В. Савчук та ін. - 
Дніпропетровськ : Герда, 2014. - 112 с. 

 
Анотація   

Включає матеріали і приклади, які розкривають зміст і основні 
положення дисципліни.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81531  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гришин Олександр Михайлович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фізико-хімія рафінування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гришин О. М. Фізико-хімія рафінування : 
Навчальний посібник (рос. мовою). - Дніпро : НМетАУ, 2016. - 129 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник містить основні способи рафінування металів 
від домішок та їх фізико-хімічне обґрунтування. Наведені деякі 
технологічні схеми застосування методів рафінування. Також 
наведено приклад моделювання зонної плавки та варіанти завдань 
щодо застосування лікваційних та кристалізаційних методів 
рафінування металевих розплавів від домішок. Призначений для 
студентів напряму 6.050401 - металургія, також може бути 
використаний викладачами, аспірантами та молодими вченими. 
    

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81532  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєва Людмила Євгенівна, Лев Ісаак Юхимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Хімія неметалів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ісаєва Л. Є., Лев І. Ю. Хімія неметалів : Навч. 
посібник. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2012. - 79 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику розглядаються властивості великої групи 
хімічних елементів періодичної системи, неметалів та їх сполук. 
Призначений для студентів, які навчаються за напрямом 6.050401 
металургія, а також може бути корисним для студентів суміжних 
спеціальностей.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81533  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щеглова Ірина Сергіївна, Чинчаєва Валентина Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи електрохімії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Щеглова І. С., Чинчаєва В. П. Основи електрохімії : 
Навч. посібник. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2012. - 74 с. 

 
Анотація   

У посібнику наведені основні поняття і закономірності теорії розчинів 
електролітів і електродних процесів в обсязі, передбаченому 
програмою дисципліни "Фізична хімія", приклади розв'язання 
типових задач, завдання для самостійної роботи студентів та деякі 
відомості з довідкової літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81534  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бінкевич Володимир Васильович, Михайленко Тетяна Василівна, 
Гришко Тетяна Євгенівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інформаційні системи і технології в обліку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бінкевич В. В., Михайленко Т. В., Гришко Т. Є. 
Інформаційні системи і технології в обліку : Навч. посібник. - 
Дніпропетровськ : НМетАУ, 2013. - 64 с. 

 
Анотація   

Розглянуті питання використання облікової інформації в управлінні 
підприємством, технологія проектування інформаційних систем в 
обліку, створення інформаційних підсистем бухгалтерського обліку, 
сучасні адаптивні інформаційні системи бухгалтерського обліку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81535  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовенко Микола Миколайович, Білова Ірина Сергіївна, Вікторов 
Владислав Вікторович, Гришко Тетяна Євгенівна, Михайленко 
Тетяна Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Информационно-программная поддержка адаптивного 
онлайнового обучения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Информационно-программная поддержка 
адаптивного онлайнового обучения : монография / Н. Н. Лисовенко, 
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                                                            И. С. Белова, В. В. Викторов, Т. Е. Гришко, Т. В. Михайленко. - 
Днепропетровск : Герда, 2014. - 80 с. 

 
Анотація   

Розглянуто теоретичні і практичні і практичні питання розробки 
інформаційно-програмної системи адаптивного онлайнового 
навчання з використанням комбінації програмних засобів ОС 
Windows і хмарного сховища даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81536  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подолян Анатолій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Психологічний роман "Замахи на суддю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81537  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яворська Діана Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Навчальна програма гуртка інтелектуального 
розвитку "Чомусики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81538  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарук Кирило Юрійович, Стріляєва Наталя Григорівна, 
Трубачов Дмитро Володимирович, Купрієнко Ольга Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕГАР ТЕХНОЛОЖІ 
УКРАЇНА" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Datas Портальна платформа для онлайн 
взаємодії зовнішніх контрагентів та співробітників підприємства" 
("Datas Портальна платформа")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма - це єдиний комплекс прикладних програм, модулів, 
сервісів та інформаційних систем, які взаємодіють між собою та разом 
формують набір функцій, які необхідні для побудови або 
удосконалення єдиного інформаційного простору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81539  
 
Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицюк Юрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Сирень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81540  
 
Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицюк Юрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Мамо, моя мамо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81541  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицюк Юрій Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Розкажи, Україно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81542  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толочко Валентин Михайлович, Артюх Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теоретико-методичні підходи до визначення 
лояльності працівників фармацевтичного сектора галузі охорони 
здоров'я України: методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір спрямований на підвищення продуктивності праці 
спеціалістів фармації за рахунок їх готовності до інвестування свого 
когнітивного, навичкового і емоційного капіталу в діяльність 
аптечного закладу, зростання рівня ефективності використання 
кадрів аптечного закладу як методу протистояння високій їх 
плинності, що тягне за собою втрати прибутків та зниження 
конкурентоспроможності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81543  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толочко Валентин Михайлович, Артюх Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Корпоративний кодекс фармацевтичних закладів 
галузі охорони здоров'я України як інструмент управління 
організаційною культурою: методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Науковий твір присвячений визначенню сутності корпоративного 
кодексу фармацевтичних закладів, його класифікацій та рівнів 
впровадження, встановленню головних управлінських функцій, які 
виконує корпоративний кодекс, та його базових принципів, що мають 
бути відображеними для ефективного адаптивного управління 
персоналом фармацевтичних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81544  
 
Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толочко Валентин Михайлович, Артюх Тетяна Олександрівна, 

Музика Тамара Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Основні концепції стилів управління: Методичні 

рекомендації для підготовки та проведення семінарських та практичних 
занять і самостійної роботи з курсу "Управління та економіка 
фармації" в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір стисло розкриває актуальні аспекти теоретичних та практичних 
питань різних стилів та методів управління для керівників аптечних 
закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81545  
 
Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилюк Вікторія Сильвестрівна, Малюк Оксана Сергіївна, Сомова 

Людмила Іванівна, Проха Людмила Миколаївна, Кербікова Алла 
Степанівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Економіка природокористування. Частина 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кирилюк В. С., Малюк О. С., Сомова Л. І., Проха Л. М., 

Кербікова А. С. Економіка природокористування. Ч. 1 : Навчальний 
посібник. - Дніпро : НМетАУ, 2018. - 111 с. 

 
Анотація   

Послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні 
питання функціонування і розвитку підприємства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81546  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радіонова Катерина Олександрівна, Палій Анатолій Павлович, 
Стешенко Володимир Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Холодильний ланцюг у харчовій та м'ясопереробній 
промисловості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто основні питання забезпечення якості та безпеки м'ясної 
продукції на всіх етапах холодильного ланцюга: зберігання, 
транспортування та реалізація продуктів харчування. Представлений 
огляд основних проблем, пов'язаних зі зберіганням м'ясопродуктів 
впродовж холодильного зберігання від м'ясопереробного 
підприємства до роздрібної торгівлі. Визначено основні критичні 
точки у м'ясному холодильному ланцюзі, де можливе переривання 
температурного режиму і як наслідок - розвиток мікроорганізмів, що 
викликають псування продукту. Встановлено, що холодильний 
ланцюг є дуже складним у контролюванні та потребує врахування 
безлічі факторів з метою доведення до кінцевого споживача якісної та 
безпечної продукції. Це в першу чергу пов'язано з тим, що діючі на 
території України нормативні документи не передбачають постійного 
контролю температури оброблених холодом продуктів протягом 
всього холодильного ланцюга.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81547  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздова Ірина Володимирівна, Храмцова Вікторія Вікторівна, 
Гончар Юлія Олександрівна, Колганов Ігор Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Молодь з 
особливими потребами: психологічні аспекти медико-соціальної 
експертизи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована модель формування життєвої перспективи молодих 
людей з особливими потребами з урахуванням певних особливостей їх 
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соціальної ситуації розвитку. На основі визначення психологічних 
факторів, які сприяють інвалідизації та порушенню розвитку 
життєвої перспективи, запропоновані моделі дослідження соціально-
психологічних факторів, що формують життєву перспективу для 
кожного з вікових етапів розвитку у молоді з особливими потребами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81548  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разумов Вячеслав Анатолійович, Колесник Олег Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Початкове навчання гірським лижам. Настанови 
для інструкторів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Забезпечення гірськолижного інструктора початкової кваліфікації 
теоретичними знаннями, вправами та основами спілкування з 
клієнтом за принципом "крок за кроком", від простого до складного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81549  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Ірина Анатоліївна, Мордовцев Олександр Сергійович, 
Мясников Вячеслав Олегович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Прогнозування інноваційних ризиків 
машинобудівних підприємств із використанням нечітких множин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Федоренко І. А., Мордовцев О. С., Мясников В. О. 
Прогнозування інноваційних ризиків машинобудівних підприємств із 
використанням нечітких множин // Проблеми Економіки. - Харків : 
Видавничий Дім "Інжек". - 2017. - № 1. - С. 447-456. 

 
Анотація   

Твір присвячено вирішенню актуальної проблеми оцінки та 
прогнозування ризиків інноваційної діяльності підприємства в умовах 
невизначеності. У численних дослідженнях, що присвячені цій 
проблемі, пропонуються різні якісні та кількісні методи, проте в 
більшості робіт відсутні результати їх практичного застосування, що 
ставить під сумнів доцільності їх використання. За допомогою  
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науково-методичного підходу, основаного на теорії нечітких множин, 
запропоновано модель прогнозування очікуваного ризику з 
використанням нечітких трикутних чисел. Визначено сумарний ризик 
інвестування інноваційного проекту, залежно від граничних умов. 
Досліджуваним показником обрано індекс рентабельності інвестицій. 
Модель дозволяє потенційним інвесторам і розробникам підібрати 
оптимальні значення параметрів проекту за умови мінімізації ризику. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81550  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пушкар Олександр Іванович, Другова Олена Сергіївна, Курбатова 
Юлія Леонідівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Innovative methods of managing consumer behavior in the 
economy of impressions"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Pushkar O., Kurbatova Yu., Druhova O. Innovative 
methods of managing consumer behavior in the economy of impressions // 
Economic annals-XXI. - 2017. - № 165 (5-6). - С. 114-118.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81551  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Геворкян Артем Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Застосування кластерного аналізу в дослідженні 
конкурентних переваг підприємств машинобудівної галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Геворкян А. Ю. Застосування кластерного аналізу в 
дослідженні конкурентних переваг підприємств машинобудівної 
галузі // Економіка : проблеми теорії та практики. - 2006. -  Випуск 
216. Том І. - С. 122-131. 

 
Анотація   

У статті розглядається застосування кластерного аналізу для 
виявлення кривих конкурентності підприємств машинобудівної 
галузі при вступі України до Світової Організації Торгівлі (СОТ). 
Приведено аналіз анкетних даних серед 44 підприємств 
машинобудівної галузі України з метою об'єднання  підприємств по  
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методу "Зв'язок між групами". Розділено підприємства по кластерах 
із урахуванням зазначеного методу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81552  
 
Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Ірина Анатоліївна, Мордовцев Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Система індикативного планування соціально-

економічного розвитку регіонів країни в умовах євроінтеграції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присв'ячено формуванню та розвитку системи регіонального 
індикативного планування в умовах євроінтеграційних процесів в 
Україні для забезпечення спільної діяльності усіх учасників 
планового процесу, яку спрямовано на виконання поставлених цілей і 
завдань соціально-економічного розвитку, створення сприятливих 
умов для життя і діяльності усіх господарюючих й соціальних 
суб'єктів, сталого та безпечного розвитку суспільства. Запропоновано 
систему індикативного планування соціально-економічного розвитку, 
яка повинна містити такі складові елементи: раду з планування, яка 
забезпечує та координує плановий процес; суб'єкти планового 
процесу; інституційно-правове забезпечення; процеси, що 
відображають основні етапи формування планово-програмних 
документів; інформаційну підсистему моніторингу соціально-
економічного розвитку та виконання планових заходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81553  
 
Дата реєстрації авторського права  19.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Софій Наталія Зіновіївна, Онопрієнко Оксана Володимирівна, Найда 

Юлія Михайлівна, Пристінська Марина Сергіївна, Большакова Інна 
Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: порадник 

для вчителя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: порадник 
для вчителя" створений для вчителів перших класів, які  
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розпочиняють працювати за новим Державним стандтом початкової 
освіти. Посібник містить огляд концепції Нової української школи та 
короткий опис Державного стандарту початкової освіти: принципи, 
огляд освітніх галузей, модельних навчальних програм, базового і 
типового навчальних планів, робочого навчального плану закладу 
освіти, а також приклади календарного планування. Посібник містить 
інші практичні матеріали, які вчителі можуть використовувати у 
своїй діяльності - форми самооцінки вчителя, форми спостереження за 
розвитком дитини, форми оцінки середовища та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81554  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тисовський Любомир Осипович, Голіян Олег Мирославович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний 
університет України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Опір матеріалів. Курс лекцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить основні поняття науки про інженерні методи 
розрахунків на міцність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81555  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бубир Ольга Євгенівна, Логінова Тетяна Вікторівна, Петрова Лариса 
Георгіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Фінансова грамотність для дітей та дорослих: практичний 
курс" ("Практичний курс фінансової грамотності")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник для тренерів та освітян, які хочуть опанувати 
підприємницькі навички та зможуть навчити цієї компетенції 
школярів, а так само для всіх, хто цікавиться питанням управління 
особистими фінансами. В ігровій практичній формі курс знайомить з 
основами планування, інвестування та накопичення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81556  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найденко Олексій Євгенович, Карпова Влада Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Схема відбору платників податків до включення у 
план-графік податкової перевірки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використання запропонованої схеми дозволить знівелювати 
негативний вплив відсутності чіткого механізму застосування 
критеріїв відбору платників податку для їх включення до плану-
графіку податкової перевірки та уникнути одного із проблемних 
моментів податкового законодавства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81557  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тищенко Вікторія Федорівна, Найденко Олексій Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Процедура здійснення моніторингу імплементації 
Податкового кодексу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Процедура здійснення моніторингу імплементації Податкового 
кодексу України передбачає структурування даного процесу на 
конкретні етапи з визначенням відповідного інструментарію або 
послідовності необхідних дій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81558  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тищенко Вікторія Федорівна, Найденко Олексій Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оцінювання впливу регулятивного потенціалу 
податку на доходи фізичних осіб на соціальний захист населення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стратегічний аналіз впливу регулятивного потенціалу ПДФО на 
рівень соціального захисту населення дозволив сформувати чотири 
стратегії підвищення ефективності його дії для досягнення 
соціального покращення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81559  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Оксана Ігорівна, Найденко Олексій Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Удосконалення митної політики України в контексті 
забезпечення її митних інтересів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Забезпечення митних інтересів України можливе шляхом 
ефективного використання стимулюючого та обмежувального 
характеру митної політики. Авторами запропоновано ряд дій для 
удосконалення митної політики держави, зокрема шляхом 
доповнення та дотримання принципів митної справи та перегляду 
пільг з мита при ввезенні товару на територію України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81560  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Оксана Ігорівна, Найденко Олексій Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Шляхи забезпечення принципу соціальної 
справедливості в оподаткуванні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Шляхи забезпечення принципу соціальної справедливості в 
оподаткуванні передбачають запровадження в Україні 
неоподатковаого мінімуму доходів громадян на рівні прожиткового 
мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 
відповідний звітний (податковий) рік, та запровадження прогресивної 
шкали податку на доходи фізичних осіб з метою виконання податком 
не лише фіскальної, але й регулюючої функцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81561  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Сергій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник творів, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник фотографій "Фейк бренд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник складається із 26 (двадцяти шести) фотографій та тексту до 
них, що написано латинськими літерами, які за своїм змістом 
асоціюються із відомими брендами. Збірник фотографій має єдину 
гумористичну концепцію на тему "фейк-бренд".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81562  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рабченюк Ірина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "Героям - слава!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поетична лірика про мужність і самовідданість воїнів Майдану і АТО, 
їхню вірність Україні, віру в перемогу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81563  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рабченюк Ірина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник з логопедії "Подорож до країни Лаландії або 
Автоматизація звуків [Л], [Л']"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику представлені логопедичні матеріали для формування і 
автоматизації звуків [Л] і [Л'].  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81564  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошан Ірина Геннадіївна, Волковська Яна Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації з надання 
консалтингових послуг та їх відображення в бухгалтерському обліку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено методичні засади процесу надання консалтингових 
послуг з уточненням його етапів. Виділено варіанти обліку надання 
консалтингових послуг залежно від сутності консалтингового 
продукту. Запропоновано зміст звіту з надання консалтингових 
послуг. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81565  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошан Ірина Геннадіївна, Волковська Яна Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Облікова і податкова політика в 
управлінні бізнес-процесами промислових підприємств"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено вплив бізнес-процесами  промислового підприємства та 
облікової політики на формування інформаційної системи 
підприємства. Розглянуто елементи формування облікової політики. 
Систематизовано фактори впливу на вибір податкової та 
управлінської складової облікової політики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81566  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гранатуров Володимир Михайлович, Кораблінова Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сучасний етап "цифрової трансформації" компаній: 
можливості, загрози та проблеми адаптації до нових умов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На підставі регулярного моніторингу інформаційних потоків у 
діловому інформаційному просторі сучасних компаній, а також 
аналізу праць вчених та практикуючих експертів в області соціальних 
та економічних трансформацій, ризиків, інфокомунікацій тощо, 
надано теоретичне осмислення природи змін в умовах діяльності 
компаній, які обирають шлях "цифрової трансформації", визначено 
та обґрунтовано основні проблеми, що пов'язані з безпекою та 
адаптацією компаній на сучасному етапі розвитку інформаційного 
суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81567  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Андрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Використання методу 
внутрішнього контролю для досліджень перехідних функцій давачів 
тиску"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розглянуто метод внутрішнього контролю параметрів моделі 
передаточної функції давача. Визначено основні властивості методу. 
Запропоновано систему корекції параметрів моделі давача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81568  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глушкова Діана Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Учебник нового поколения 
"Материаловедение" в области знаний "Механическая инженерия", 
специальность 132 "Материаловедение"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою авторський мультимедійний підручник нового 
покоління, що представляє навчальний матеріал у вигляді 
презентацій з дисципліни "Материаловедение" для загальної 
інженерної підготовки бакалаврів в галузі знань 
"Матеріалознавство". В підручнику систематизовані питання з  
механічних, фізичних, хімічних та спеціальних властивостей 
матеріалів, режимів їх термічної обробки, методів зміцнення 
матеріалів, властивостей порошкових матеріалів, пластмас, 
композиційних матеріалів. Матеріал наданий у вигляді послідовної 
демонстрації слайдів з анімаційною подачею як тексту, так і 
ілюстрацій, з використанням можливостей сучасних інформаційних 
технологій: колір, розмір шрифта, графіка, звуковий супровід, 
гіперпосилання, відеоролики, комп'ютерні програми. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81569  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарний план культурно-популяристичного проекту "Зона 
натхнення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Сценарний план проекту, в рамках якого проходять заходи творчої, 
інформативно-освітницької, науково-дослідної, спортивної, 
благодійної направленості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81570  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Принципи і засоби використання 
шрифтових композицій в сучасному середовищному дизайні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропоновані засоби використання шрифтових композицій в 
сучасному середовищному дизайні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81571  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Сучасні концепції формування дизайну 
офісних приміщень з урахуванням вимог людей з обмеженими 
можливостями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропоновані сучасні концепції формування дизайну офісних 
приміщень з урахуванням вимог людей з обмеженими можливостями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81572  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опалев Михайло Леонідович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір, складений твір, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Редизайн веб-сайту ХДАДМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований редизайн веб-сайту ХДАДМ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81573  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривуц Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень "Ескізний проект дизайну інтер'єру 

офісу дизайн-студії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створене планування рішення інтер'єру офісу дизайн-студії у стилі 
постмодернізм, максимально відкритого з використанням мобільних 
перегородок. Функціональні зони вирішуються за допомогою подіумів 
та кольорів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81574  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривуц Світлана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень "Принципи формування цифрових відео 

зображень в дизайні водного простору"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропоновані основні принципи формування цифрових 
відеозображень в дизайні водного простору.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81575  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркозова Любов Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наковий твір "Корекція когнітивних функцій у осіб з алкогольною 
залежністю з постстресовими розладами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Маркозова Л. М. Корекція когнітивних функцій у 
осіб з алкогольною залежністю з постстресовими розладами // 
Довженківські читання: "Вживання психоактивних речовин в умовах 
"гібридної" війни". - 2018. - С. 90-91. 

 
Анотація   

Досліджено динаміку когнітивних функцій (КФ) у осіб з алкогольною 
залежністю (АЗ) з постстресовими розладами (ПСР). Встановлено 
загальне покращення функцій пам'яті; зростання рівня уваги у 
обстежених. Розроблено схеми корекції КФ у осіб з АЗ з ПСР.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81576  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркозова Любов Михайлівна, Слюсар Віктор Васильович, 
Зеленецька Тетяна Станіславівна, Сніжко Олександр Олександрович, 
Архіпенко Артем Сергійович, Колесніченко Олексій Сергійович, 
Гольцова Світлана Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Клінічні фактори як складова реабілітаційного 
потенціалу у осіб із залежністю від алкоголю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Маркозова Л. М., Слюсар В. В., Зеленецька Т. С., 
Сніжко О. О., Архіпенко А. С., Колесніченко О. С., Гольцова С. В. 
Клінічні фактори як складова реабілітаційного потенціалу у осіб із 
залежністю від алкоголю // Довженківські читання: "Вживання 
психоактивних речовин в умових "гібридної" війни". - 2018. - С. 92-93. 

 
 
Анотація   

Досліджено роль клінічних факторів в контексті вивчення 
реабілітаційного потенціалу у осіб з алкогольною залежністю (АЗ). 
Визначено клінічні фактори, які випливають на якість ремісії та 
прогноз захворювання у осіб з АЗ.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81577  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркозова Любов Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ступінь деменції у осіб із алкогольною залежністю з 
постстресовими розладами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Маркозова Л. М. Ступінь деменції у осіб із 
алкогольною залежністю з постстресовими розладами // Щорічні 
терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань - 
пріоритет сучасної науки та практики. - 2018. - С. 137. 

 
Анотація   

Було встановлено, що серед обстежених осіб з алкогольною 
залежністю з постстресовими розладами переважно спостерігалась 
деградація 1 ступеня, що надає змогу при правильній терапевтичній 
тактиці відновлювати когнітивні функції головного мозку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81578  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркозова Любов Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Преморбідні фактори як маркери дебюту 
алкогольної залежності у осіб з постстеросовими розладами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Маркозова Л. М. Преморбідні фактори як маркери 
дебюту алкогольної залежності у осіб з постстеросовими розладами // 
Щорічні терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних 
захворювань - пріоритет сучасної науки та практика. - 2018. - С. 135. 

 
Анотація   

Було досліджено, що дебюту алкогольної залежності у осіб з 
алкогольною залежністю із постстресовими розладами сприяли такі 
преморбідні фактори як: виховання в неповній родині; конфліктні 
відношення між батьками; середній/низький стан МС; незадовільна 
успішність в школі; обтяжена спадковість (у осіб з АЗ в 3,23 разe 
більше, ніж у осіб КГ) (р<0,05); нестійкість інтересів; психічні девіації 
в дитинстві; непрацевлаштованість, наявність антисоціальних 
вчинків (р<0,05).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81579  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркозова Любов Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Соціальні фактори як критерії формування 
алкогольної залежності у осіб з постстресовими розладами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опулікування: Маркозова Л. М. Соціальні фактори як критерії 
формування алкогольної залежності у осіб з постстресовими 
розладами // Щорічні терапевтичні читання. Пролфілактика 
неінфекційних захворювань - пріоритет сучасної науки та практики. - 
2018. - С. 136. 

  
 
Анотація   

Було досліджено, що розвитку хвороби у осіб із алкогольною 
залежністю з постстресовими розладами сприяли наступні соціальні 
фактори: проживання з власною родиною або з батьками; наявність 
дружини, яка не вживала алкоголь; конфліктні відносини в родині; 
низький рівень соціальних інтересів; середній/низький рівень освіти; 
втрачені/частково втрачені професійні  навички та інтереси; байдуже-
пасивне ставлення до праці (p<0,05). 
     

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81580  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркозова Любов Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Корекція синдрому відміни алкоголю особам із 
наслідниками зловживання іншими психоактивними речовинами за 
відсутності ін'єкційного доступу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Маркозова Л. М. Корекція синдрому відміни 
алкоголю особам із наслідниками зловживання іншими 
психоактивними речовинами за відсутності ін'єкційного доступу // 
Довженківські читання: "Вживання психоактивних речовин в умовах 
"гібридної" війни". - 2018. - С. 94-95. 

 
 
Анотація   

Розроблено схему корекції синдрому  відміни алкоголю у осіб із 
наслідками зловживання іншими психоактивними речовинами при  
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відсутності ін'єкційного доступу в комплексній терапії осіб з 
алкогольною залежністю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81581  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркозова Любов Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Фактори психічної травматизації як критерії 

соціальної дезадаптації осіб з алкогольною залежністю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Маркозова Л. М. Фактори психічної травматизації 

як критерії соціальної дезадаптації осіб з алкогольною залежністю // 
Довженкіські читання: "Вживання психоактивних речовин в умовах 
"гібридної" війни". - 2018. - С. 99-101. 

 
 
Анотація   

Досліджено роль факторів психічної травматизації в адаптації осіб з 
алкогольною залежністю (АЗ) в суспільстві. Встановлено, що у осіб з 
АЗ з постресовими розладами мала місце виражена сімейна й 
соціальна дезадаптація, яка обумовлена підвищеною конфліктністю 
хворих.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81582  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркозова Любов Михайлівна, Слюсар Віктор Васильович, Дюкар 

Надія Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Проблема коморбідної патології у осіб із залежністю 

від психоактивних речовин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Маркозова Л. М., Слюсар В. В., Дюкар Н. В. 

Фактори психічної травматизації як критерії соціальної дезадаптації 
осіб з алкогольною залежністю // Довженківські читання: "Вживання 
психоактивних речовин в умовах "гібридної" війни". - 2018. - С. 96-98. 

 
    
 
Анотація   

Визначено коморбідну патологію у осіб із залежністю від 
психоактивних речовин (ПАР). Встановлено, що коморбідна патологія 
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та її виражіність, клінічна картина різниться не тільки за групою, до 
якої належить ПАР (опіоїди, амфетаміни, прегабаліни, інші), але й 
усередині кожної групи залежно від вжитої пацієнтом ПАР.                        
В результаті роботи розроблені схеми лікування осіб із залежністю від 
ПАР з коморбідною соматичною патологією. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81583  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдіна Ксенія Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Життєвий шлях та наукова діяльність академіка Богача 

Петра Григоровича"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті викладено основний доробок академіка П.Г. Богача - 
відомого фахівця ХХ ст. в царині фізіології травлення та 
гіпоталамічних механізмів регуляції вісцеральних функцій. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81584  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдіна Ксенія Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Внесок О. М. Бакєєвої у вирішення проблем дослідження 

процесів травлення свиней за різних типів годівлі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юдіна К. С. Внесок О. М. Бакєєвої у вирішення 

проблем дослідження процесів травлення свиней за різних типів 
годівлі // Black sea. - 2014. - Volume 16. - Р. 67-71. 

  
 
Анотація   

В статті висвітлюється внесок О. М. Бакєєвої у вирішення проблем 
дослідження процесів травлення свиней за різних типів годівлі. 
Доводиться значущість проведених дослідів для подальшого розвитку 
фізіології. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81585  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдіна Ксенія Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Наукова діяльність О.М. Бакєєвої в контексті  розвитку 

наукових установ з фізіології травлення у свиней (20-80 рр. ХХ ст.)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті викладено основний доробок української вченої-дослідниці, 
старшого наукового співробітника Науково-дослідного інституту 
свинарства О. М. Бакєєвої (1902-1981). Дослідниця є автором багатьох 
теоретичних розробок з питань травлення свиней за різних типів 
годівлі і має вагомі здобутки в дослідженні цих питань. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81586  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдіна Ксенія Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Науковий пошук та експериментальні роботи О. В. 
Квасницького з вивчення фізіології травлення свиней"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  опублікування: Юдіна К. Є. Науковий пошук та експериметальні 
роботи О. В. Квасницького з вивчення фізіології травлення свиней // 
Наукові записки з української історії. - 2014. - випуск 35. - С. 224-234. 

 
 
Анотація   

Метою дослідження було розкрити значення робіт видатного 
українського вченого-винахідника О. В. Квасницького в галузі 
досліджень з фізіології травлення свиней. Вченого по праву можна 
назвати основоположником вивчення фізіології травлення у свиней. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81587  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдіна Ксенія Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Внесок наукової школи під керівництвом академіка                   
П. Г. Богача у розвиток фізіології травлення як науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковець створив в Україні фундаментальну школу в галузі 
фізіології травлення, центральної регуляції вегетативних функцій і 
біофізики м'язового скорочення, представниками цієї школи є 
спеціалісти високої кваліфікації з біофізики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81588  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  МИШЕЛЬ ХЕПБЕРН, MICHELLE HEPBURN (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Я себя окружила сильными состоятельными мужчинами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів "Я себя окружила сильными состоятельными 
мужчинами" (яка містить двадцять два вірші).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81589  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краснова Оксана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Багатоканальне фінансування охорони здоров'я України в 
контексті реформування галузі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Охорона здоров'я потребує радикальних змін, які повинні починатись 
перш за все з укріплення фінансування галузі та пошуку нових 
фінансових джерел. Удосконалення механізму фінансування є 
важливим інструментом забезпечення ефективності сфери охорони 
здоров'я та надання доступного та якісного медичного 
обслуговування населення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81590  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голованова Ірина Анатоліївна, Краснова Оксана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оценка индикаторов эффективности здравоохранения и их 
взаимосвязь"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Економічна оцінка медико-демографічної ситуації необхідна для 
визначення ефективності сфери охорони здоров'я. Покращення 
фінансування охорони здоров'я та показників здоров'я населення не 
можливе без оцінки ефективності галузі охорони здоров'я. Тому, 
розроблено методику оцінки ефективності використання фінансових 
коштів системи охорони здоров'я України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81591  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джерелюк Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методологічні засади оцінки рівня системного забезпечення 
антикризової стійкості туристичних підприємств в конкурентному 
середовищі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81592  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винокуров Ігор Генріхович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Губки алые"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81593  
 
Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винокуров Ігор Генріхович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Она одна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81594  
 
Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чугунов Ігор Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Теоретичні засади розвитку бюджетних відносин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чугунов І. Я. Теоретичні засади розвитку бюджетних 

відносин // Вісник. - 2011. - № 4. - С. 13-22. 
 
 
Анотація   

Розкрито суть і роль бюджетних відносин як інструмента 
економічного зростання. Відображено тенденції розвитку теоретичних 
засад бюджетних відносин. Обґрунтовано доцільність застосування 
інституційного підходу у процесі адаптивних перетворень системи 
бюджетного регулювання на базі змін соціально-економічного 
середовища суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81595  
 
Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чугунов Ігор Якович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Інституційна архітектоніка бюджетної системи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чугунов І. Я. Інституційна архітектоніка бюджетної 

системи // Фінанси України. - 2008. - № 11. - С. 3-10. 
 
Анотація   

Розкрито сутність інституційної архітектури бюджетної системи, 
інституційні засади розвитку системи бюджетного регулювання, 
програмно-цільового методу планування бюджету. Визначено роль 
бюджету як інструмента соціально-економічного розвитку 
суспільства, механізму впливу державних видатків на обсяг 
суспільного попиту й випуску продукції, перспективного бюджетного 
прогнозування та планування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81596  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чугунов Ігор Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Довгострокова бюджетна стратегія у системі економічної 
циклічності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чугунов І. Я. Довгострокова бюджетна стратегія у 
системі економічної циклічності // Вісник. - 2014. - № 5 (97). - С. 64-77. 

 
Анотація   

Розкрито суть формування бюджетної стратегії у системі економічної 
циклічності. Визначено особливості бюджетного регулювання як 
складової економічного розвитку, а також інституційні засади 
розвитку фінансово-бюджетних відносин. Розроблено інтегровані  
бюджетні показники відповідно до темпів економічного зростання у 
довгостроковій перспективі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81597  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чугунов Ігор Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Бюджетний механізм регулювання економічного 
розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню економічної сутності і ролі 
бюджетної системи як інструменту регулювання економічного 
розвитку. Показано роль бюджетної системи як адаптивного 
механізму в системі регулювання економіки. Проаналізовано 
тенденції планування та виконання дохідної і видаткової частини 
зведеного, державного, місцевих бюджетів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81598  
 
Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чугунов Ігор Якович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Теоретичні основи системи бюджетного 

регулювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукову працю присвячено теоретичним основам системи 
бюджетного регулювання. Показано економічну природу бюджетної 
системи як інструмента регулювання економічного розвитку, 
розглянуто структурно-функціональну модель системи бюджетного 
регулювання та теоретичні основи системи перспективного 
бюджетного прогнозування і планування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81599  
 
Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Січкаренко Галина Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Наука в університетах: фактори кризового стану"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті на основі статистичних даних проаналізований стан, 
проблеми та перспективи університетської науки. Виділені основні  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

663 

фактори її кризового стану, що створює загрозу національній безпеці. 
Кваліфікаційні вимоги до науково-педагогічних кадрів не є достатньо 
продуманими та не забезпечені ресурсами. Доведено, що бюджетні 
програми не мають визначених цілей, пов'язаних з розвитком 
людського капіталу, не враховані всі ризики і не вжито системних 
заходів, спрямованих на розв'язання нагальних завдань. На 
викладачів перекладаються витрати, пов'язані з науковою 
діяльністю, в обсязі, що не є виправданим з огляду на їх реальні 
прибутки та можливості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81600  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Січкаренко Галина Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Гендерні стереотипи в суспільних дисциплінах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є з'ясування місця гендерного підходу у суспільних 
дисциплінах, які викладаються у закладах вищої освіти України. 
Предметом аналізу виступають переважно підручники з психології та 
соціології для студентів непрофільних ЗВО, рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України, та вияв в них дискримінації за 
ознакою статі. Доведено, що саме підручники є потужним 
інструментом трансляції гендерної чутливості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81601  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Січкаренко Галина Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Процеси формування контингенту студентів вищих 
навчальних закладів України у сучасних умовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аналізуються актуальні проблеми формування студентського складу 
у закладах вищої освіти України. На базі аналізу даних соціальних 
досліджень, зокрема проведених автором, виявляються головні  
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фактори впливу на вибір абітурієнтами ЗВО і надаються рекомендації 
щодо покращення формування якісного контингенту студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81602  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Січкаренко Галина Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні 
(1985-2005 рр.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії вперше комплексно простежується історія вищої освіти 
України від початку реформування її системи з кінця 1980 рр. На 
основі широкого кола джерел, зокрема архівних документів, які 
вводяться до наукового обігу вперше, проведений всебічний 
критичний аналіз трансформації вищої школи. Висвітлений досвід 
роботи державних органів управління вищою освітою, закладів вищої 
освіти різних форм власності та підпорядкування, а також еволюція 
соціального становища студентів і науково-викладацьких кадрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81603  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лякін Віталій Михайлович, Грін Ллойд Грегорі  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Nigga"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81604  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Георгадзе Едуард Анзорович, Алєксєєва Даріна Юріївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Коли закінчиться війна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

П'ять історій героїв, чиї життя змінила війна. Історії про травми, які 
здобули герої, але тим самим вони усвідомили цінності, на які вони 
раніше не звертали уваги. Доля зводить героїв разом і вони дарують 
один одному надію, яка допоможе виріти у краще майбутне. Саме віра 
допомагає їм підготуватись для повернення додому. В один день війна 
закінчується і п'ять героїв повертаються, стають ідейними 
настоятелями нового покоління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81605  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Січкаренко Галина Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Реформа вищої освіти 1987 р.: уроки для України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізуються програмні засади перебудови вищої освіти в 
Україні (1987 р.) крізь призму освітньої реформи сьогодні. На базі 
розгляду архівних документів, законодавчої бази, матеріалів преси 
висвітлюються кризові процеси у вищій школі в середині 1980-х рр., а 
також ключові напрями її модернізації з боку державних органів і 
ставлення до цих процесів освітян. Визначається актуальність 
використання історичного досвіду реформування вищої освіти 
напередодні отримання незалежності України для кращого розуміння 
сучасних освітніх процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81606  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дирдін Максим Євгенович, Цимбал Тетяна Яківна, Власова Ганна 
Петрівна, Грицюк Ігор Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Повторність у слідчій діяльності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дирдін М. Є., Цимбал Т. Я., Власова Г. П., Грицюк І. В. 
Повторність у слідчій діяльності : Монографія. - Ірпінь. : НУ ДПСУ, 
2012. - 182 с. 

 
Анотація   

У монографії вперше у вітчизняній юридичній практиці 
криміналістики розкрито зміст повторності у слідчій діяльності при 
розслідуванні злочинів, запропоновано класифікацію повторності у 
слідчій діяльності, визначено місце повторності у слідчій діяльності 
при розслідуванні кримінальних справ, що перебували у провадженні 
слідчих та повернутих на додаткове розслідування, показано протидію 
при розслідуванні злочинів як умову проведення повторних слідчих і 
процесуальних дій для її подолання щодо кримінальних справ, що 
знаходяться у провадженні слідчих та повернутих на додаткове 
розслідування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81607  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лугіна Наталія Анатоліївна (Потомська Наталія Анатоліївна), 
Грицюк Ігор Васильович, Мілевський Олександр Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Збирання і дослідження документів при розслідуванні 
ухилень від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Потомська Н. А., Грицюк І. В., Мілевський О. О. 
Збирання і дослідження документів при розслідуванні ухилень від 
сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) : Монографія. - К. : 
Центр учбової літератури, 2013. - 160 с. 

 
Анотація   

У монографії вперше у вітчизняній юридичній науці криміналістики 
розкрито сутність поняття "документ" та визначено його основні 
функції, проаналізовано та розмежовано процесуальні поняття 
"документ" і "документ - речовий доказ" при розслідуванні 
кримінальних проваджень, розпочатих за ознаками кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. 212 КК України, охарактеризовано 
види документів як джерел доказів по кримінальних провадженнях 
про ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), 
проаналізовано та узагальнено практику розслідування кримінальних 
проваджень, розпочатих за ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених ст. 212 КК України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81608  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лужецька Олена Романівна, Завидняк Володимир Іванович, Грицюк 
Ігор Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Криміналістична характеристика та основи 
розслідування вимагання, пов'язаного із застосуванням насильства 
над потерпілим"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лужецька О. Р., Завидняк В. І., Грицюк І. В. 
Криміналістична характеристика та основи розслідування вимагання, 
пов'язаного із застосуванням насильства над потерпілим : 
Монографія. - Ірпінь. : У ДСФУ, 2017. - 194 с. 

 
Анотація   

У монографії розкрито генезис та еволюцію наукової думки і 
законодавства щодо сутності поняття "злочинне вимагання". 
Деталізовано зміст елементів криміналістичної характеристики 
вимагання та розкрито співвідношення криміналістичної і 
кримінально-правової характеристики вимагання. Визначено та 
проаналізовано зміст способів вимагання, пов'язаних із застосуванням 
насильства над потерпілим, виділено і розкрито її криміналістично 
значущі ознаки. Встановлено особливості використання відомостей 
про особу злочинця при розслідуванні вимагання, пов'язаного із 
застосуванням насильства над потерпілим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81609  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рупіч Сергій Сергійович, Бурау Надія Іванівна, Півторак Діана 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Формування множини навчальних векторів 
для побудови нейромережевого класифікатора багатокласового 
розпізнавання з метою локалізації двох пошкоджень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма вирішує задачу формування множини (матриці) 
навчальних векторів для побудови нейромережевого класифікатора  
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на основі ймовірної нейронної мережі для багатокласового 
розпізнавання, з метою локалізації двох пошкоджень за 
встановленими відхиленнями вектора діагностичних ознак.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81610  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рупіч Сергій Сергійович, Бурау Надія Іванівна, Півторак Діана 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Формування множини навчальних векторів 
для побудови нейромережевого класифікатора багатокласового розпіз-
навання деградації конструкції при багатоосередковому пошкодженні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма вирішує задачу формування множини (матриці) навчальних 
векторів для побудови нейромережевого класифікатора на основі 
ймовірнісної нейронної мережі для багатокласового розпізнавання 
деградації конструкції при багатоосередковому пошкодженні за 
встановленими відхиленнями вектора діагностичних ознак.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81611  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Провозіна Марина (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний твір "НАСТОЯЩЕЕ ЧТЕНИЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська методика Провозіної Марини дозволяє прискорити 
мовленнєвий ранній розвиток особистості. Метод допомагає  
прищепити навички розуміння текстів та отримання задоволення від 
читання з ранього віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81612  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов В'ячеслав Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Прямой наводкой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перша поетична збірка В'ячеслана Морозова. Автор, знаходячись у 
пошуках свого індивідуального стилю, висвітлює різні сфери життя, 
висловлює своє особисте ставлення до тих чи інших обставин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81613  
 
Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рупіч Сергій Сергійович, Бурау Надія Іванівна, Півторак Діана 

Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Формування множини тестових векторів 

для побудови нейромережевого класифікатора багатокласового 
розпізнавання з метою моніторингу розвитку пошкодження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма вирішує задачу формування множини (матриці) тестових 
векторів для побудови нейромережевого класифікатора на основі 
ймовірнісної нейронної мережі для багатокласового розпізнавання, з 
метою моніторингу розвитку пошкодження конструкції за 
встановленими відхиленнями вектора діагностичних ознак.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81614  
 
Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Функція розділення сигналу на відрізки для 

апроксимації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено підпрограму розділення сигналу на відрізки довжиною 2^і 
(де і = 1, 2, 3, ...) для апроксимації. Реалізовано можливість виділення 
остачі від розділення на відрізки, а також розділення самої остачі для 
її апроксимації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81615  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Функція перетворення векторів-рядків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено підпрограму перетворення рядків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81616  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Куліда Оксана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник  "Робочий зошит до навчального 
курсу "Основи ораторського мистецтва юриста"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочий зошит до навчального курсу "Основи ораторського 
мистецтва юриста" є навчально-методичним виданням для 
забезпечення викладання навчальної дисципліни "Основи 
ораторського мистецтва юриста" для студентів денної та заочно-
дистанційної форм навчання спеціальності 081 Право 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького, слухачів системи навчання впродовж життя, 
підвищення кваліфікації бакалаврів права, муніципальних 
службовців та представників органів державної влади та 
представників органів місцевого самоврядування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81617  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Робочий зошит до навчального 
курсу "Юридична деонтологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочий зошит до навчального курсу "Основи ораторського 
мистецтва юриста" є навчально-методичним виданням для 
забезпечення викладання навчальної дисципліни "Основи 
ораторського мистецітва юриста" для студентів денної та заочно-
дистанційної форм навчання спеціальності 081 Право 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького, слухачів системи навчання впродовж життя, 
підвищення кваліфікації бакалаврів права, муніципальних 
службовців та представників органів державної влади та 
представників органів місцевого самоврядування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81618  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мар'яна Рок (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Релаксуй"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81619  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ульянова Ганна Євгеніївна (Ulyanova Ganna Evgeniyevna)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір навчально-практичного характеру 

"The complete guide for infant swimming "Get swim by Ganna Ulyanova" 
("Get swim")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі автором англійською мовою викладено унікальну і 
прогресивну методологію навчання грудничкового плавання дітей 
віком з 5 до 15 місяців. Програму складено з 4 рівнів. У кожному рівні 
описані принципи, етапи та психологічні аспекти роботи з віковими 
категоріями дітей. Кожен рівень супроводжується ілюстрацією 
підтримок і вправ для малюків. Твір може бути корисним батькам 
дітей грудничкового віку для самостійного розвитку дитини та/або 
тренерам з плавання молодшої групи, лікарям-реабілітологам для 
роботи з дітьми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81620  
 
Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ясинська Надія Альбертівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Фінансове господарство українців: формат довіри"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Ясинська Н. А. Фінансове господарство українців : формат довіри : 

монографія / Н. А. Ясинська - Миколаїв : Іліон, 2018. - 379 с. 
 
Анотація   

У монографії представлено бачення сучасної проблеми фінансового 
господарства України. Представлена структура роботи виділяє 
тектологічну пастку як результат управління публічними та 
приватними фінансами, визначає взаємозалежність усіх ланок й сфер 
фінансової системи між собою. Вона призначена для фахівців та 
науковців. Актуальність розглянутих питань робить монографію 
привабливою та корисною для широкого кола читачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81621  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарук Олександр Романович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Птаха"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81622  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головацький Андрій Степанович, Черкасов Віктор Гаврилович, 
Сапін Михайло Романович, Парахін Анатолій Іванович, Ковальчук 
Олександр Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Анатомія людини. Том 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Анатомія людини : підручник : у 3 т. Т. 1 /                      
[А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін та ін.]. - Вид. 7-ме, 
доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 368 с. : іл. 

 
Анотація   

У першому томі підручника подано сучасні дані про будову клітин і 
тканин. Дано характеристику органів, систем і апаратів органів. 
Описані основні етапи розвитку людини в онтогенезі, особливості 
будови, росту і розвитку організму. Детально описана функціональна 
анатомія кісток скелета, їх з'єднань та м'язової системи людини. 
Наведена коротка характеристика кровопостачання, відтоку крові і 
лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у 
кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу 
підручника є питання для повторення і самоконтролю, які 
дозволяють краще розуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані 
українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній 
анатомічній номенклатурі (Сан-Паулу, 1997) - українському 
стандарту (Київ, 2001). 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81623  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недашківський Богдан Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Thread Shop CMS"    
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81624  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Дмитро Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз з описом "UKRAINE GREAT MEMORIAL COMPLEX "LIGHT 
OF EARTH" ("GMC "LIGHT OF EARTH")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Культурний комплекс "UKRAINE GREAT MEMORIAL COPLEX 
"LIGHT OF EARTH" - об'єкт архітектурної візуалізації і констатації 
естетичних поглядів й культурно-історичних уявлень двох 
антагоністичних феноменів: агресія "руского міра" (Кремля) й 
цивілізаційна місія людства - освоєння космосу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81625  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домбругова Юлія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій (трітмент) повнометражного документально-
публіцистичного фільму з елементами художньої реконструкції 
історичних подій "Ключі Софії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Термін "Софія" виник в Стародавній Греції - мудрість, знання, 
вміння, майстерність. Цей образ має близьке значення в різних 
культурах, він зберігся, пройшовши крізь століття. Свята Софія 
Константинопольська - одне з архітектурних чудес Туреччини і всього 
світу, і до появи Собору св. Петра в Римі вважався найбільшою 
культовою спорудою. Київський Собор є символом тисячолітньої 
історії християнства на Русі: своїм виглядом він багато в чому 
зобов'язаний Софії Константинопольській. Існує повір'я, що, якщо 
загадати бажання і обійти Софію три рази за годинниковою стрілкою,  
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то воно неодмінно збудеться. Софія Київська вважається "місцем 
сили". Велике творіння візантійських майстрів відкриває свої 
таємниці лише обраним...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81626  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варгаракі Юлія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескізний проект "Гостиничный комплекс "Atlantis station"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На реєстрацію подано ескізний проект Готельного комплексу 
"Atlantis station" на 800 місць, який пропонується побудувати в                
м. Одеса. Проект дуже привабливий для залучення інвестиції. 
Готельний комплекс покращить інфраструктуру міста, буде сприяти 
збільшенню туристів. Проект містить креслення, експлікації і 
пояснювальну записку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81627  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Ігор Володимирович, Доценко Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Agile project team"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для формування гнучких команд для задач 
екстремального управління в мультипроектному середовищі, здатних 
здійснювати виконання проектів при заданих обмеженнях за рахунок 
можливості адаптації команди та перерозподілу ресурсів між 
проектами в мультипроектному пулі ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81628  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Ігор Володимирович, Доценко Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Agile resource Planning in a Multi-project 
Environment"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для вирішення задачі гнучкого ресурсного 
планування в мультипроектному середовищі. В основі роботи 
програми лежить формування варіантів розподілу пулу ресурсів 
середовища між проектами з урахуванням встановлених вимог, що 
забезпечить можливість адаптації існуючих команд до змін. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81629  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Ігор Володимирович, Доценко Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма вирішення задачі забезпечення 
донорно-акцепторної ресурсної взаємодії в мультипроектному 
середовищі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення донорно-акцепторної 
ресурсної взаємодії в мультипроектному середовищі. На основі вимог 
до команд проектів, наявності компетенцій певного рівня у 
претендентів здійснюється генерація перерозподілу ресурсів між 
проектами-донорами та проектами-акцепторами з оптимізацією за 
вартістю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81630  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ясагашвілі Людмила Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчально-методичного характеру 
"Психолого-педагогічне проектування як один із способів організації 
освітньо-виховної роботи з дітьми раннього віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику наведені теоретичні та практичні матеріали щодо 
використання проектного методу в роботі з дітьми раннього віку, що 
відповідає вимогам сучасної дошкільної освіти. Конспекти занять, 
тематичні розробки дидактичних ігор та вправ допоможуть творчим 
педагогам впроваджувати у своїй практиці особистісно-орієнтовану 
модель становлення та розвитку особистості дитини. Даний посібник 
рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81631  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бараш Євген Юхимович, Яценко Віктор Іванович, Пантелей 
Костянтин Юрійович, Лазаренко Леся Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Навчальна 
програма "Спеціальна підготовка капеланів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета навчальної програми - спеціалізоване вдосконалення, 
полегшення, розширення через отримані знання саме практичної 
роботи душпастирів (пенітенціарних капеланів) для ув'язнених і 
засуджених.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81632  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головацький Андрій Степанович, Черкасов Віктор Гаврилович, 
Сапін Михайло Романович, Парахін Анатолій Іванович, Ковальчук 
Олександр Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Анатомія людини. Том 2"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Анатомія людини : підручник : у 3 т. Т. 2 /                       
А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін [та ін.]. - Вид. 6, 
доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 456 с. : іл. 

 
Анотація   

У другому томі підручника подано сучасні дані про будову внутрішніх 
органів, центральної нервової системи та органів чуття. Дано 
характеристику органів, систем і апаратів органів, кровопостачання, 
відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. 
Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці 
кожного розділу підручника є питання для повторення і 
самоконтролю, які дозволяють краще розуміти прочитане. Усі 
анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і 
відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Паулу, 
1997) - українському стандарту (Київ, 2001). Підручник призначений 
для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV 
рівня акредитації, складений за кредитно-модульним принципом 
відповідно до вимог Болонського процесу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81633  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головацький Андрій Степанович, Черкасов Віктор Гаврилович, 

Сапін Михайло Романович, Парахін Анатолій Іванович, Ковальчук 
Олександр Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Анатомія людини. Том 3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Головацький А. С. Анатомія людини : у 3 т. Т. 3 : 
підручник / Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р. [та ін] ;          
за ред В. Г. Черкасова, А. С. Головацького. - Вид. 5-те доопрац. - 
Вінниця : Нова Книга, 2018. - 376 с. : іл. 

 

Анотація   
У третьому томі підручника подано сучасні дані про будову 
периферійної нервової системи та серцево-судинної системи. 
Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці 
кожного розділу підручника є питання для повторення і 
самоконтролю, які дозволяють краще розуміти прочитане. Усі 
анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і 
відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Паулу, 
1997) - українському стандарту (Київ, 2001). Підручник призначений 
для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV 
рівня акредитації, складений за кредитно-модульним принципом 
відповідно до вимог Болонського процесу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81634  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкасов Віктор Гаврилович, Дзевульська Ірина Вікторівна, 

Ковальчук Олександр Іванович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Анатомія людини. Human anatomy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ (контроль за самостійною 

підготовкою до практичних занять) / В. Г. Черкасов, І. В. Дзевульська, 
О. І. Ковальсук // Видання 10-е. - Київ, 2018. - 199 с. 

 
Анотація   

Запропонований посібник передбачає активний, творчий принцип 
засвоєння матеріалу та має забезпечити успішніть навчання і 
оптимізації системи оцінювання самостійної роботи студента. 
Завдання посібника сприяють розвитку у студентів яскравих та 
образних уявлень про анатомію та відповідають принципам 
формування явища ейдетизму (від грецького eidos - образ, зовнішній 
вигляд) - здібності до відтворення в плані представлень предметів зі 
всіма їх детлями. Ейдетизм - явище, яке полягає в збереженні 
яскравого, наочного образу предмета тривалий час після зникнення 
його з поля зору. Кожна сторінка посібника містить формалізовані 
завдання: замалювати літерні та цифрові позначення на рисунках і  в 
схемах різними (але відповідними) кольорами; заповнити таблиці 
відповідними анатомічними термінами, еквівалентами та 
необхідними даними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81635  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тертишна Олена Вікторівна, Замікула Костянтин Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Український державний 
хіміко-технологічний університет" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення порядку змішування та 
кількісного співвідношення компонентів нафтових сумішей для 
збільшення виходу цільових фракцій в процесах нафтопереробки" 
("Комп'ютерна програма формування оптимальних нафтових сумішей")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено програму для формування нафтових сумішей 
оцінюванням відносного вмісту вузьких фракцій в сировині, а також 
визначенням температурних меж найбільш енергетично вигідного 
розділення суміші ректифікацією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81636  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Пономаренко Володимир Степанович, 
Євсеєв Сергій Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аssessment of functional efficiency of a corporate 
scientific-educational network based on the comprehensive indicators of 
quality of service"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядається методика оцінки функціональної ефективності 
обміну даними в корпоративній науково-освітній мережі, яка 
ґрунтується на простому багатофакторному аналізі, в якій 
враховуються як технічні показники мережі, показники безпеки 
технічних засобів захисту інформації, так і економічні  параметри. 
Такий  підхід дозволяє інтегровано оцінити як технічну, так і 
інформаційну ефективність якості обслуговування користувачів 
корпоративної науково-освітньої мережі, отримати кількісні показники 
для оцінки відповідності послуг, що надаються, висунутим вимогам. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81637  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воткаленко Олена Вікторівна (Лена Воткаленко, Lena Votkalenko, Л. В.)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Кактус"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оригінальне зображення - стилізований малюнок (ілюстрація).             
На малюнку зображено кактус на підвіконні з розкиданими 
вишеньками, за вікном світиться вогниками вечірнє/нічне місто, 
будиночки з яскравими дахами та світлом у віконцях, місяць на небі. 
Композиція намальована яскравими різнокольоровими фарбами 
(пастель, олівці) на наждачному папері. Створено для експонування 
та продажу. Автор: Воткаленко Олена Вікторівна (Лена 
Воткаленко/Lena Votkalenko). Матеріал: папір, пастель. Навичка: 100 % 
ручної роботи. Країна: Україна, Київ. Рік створення: 2018. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81638  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воткаленко Олена Вікторівна (Лена Воткаленко, Lena Votkalenko, Л. В.)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Венеція"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оригінальне зображення - стилізований малюнок (ілюстрація).             
На картині зображено один з каналів Венеції у вечірні/нічні часи: 
будиночки з яскравими дахами, віконцями та квітами; канал, міст та 
гондоли, місяць на небі. Композиція намальована яскравими, 
різнокольоровими фарбами (пастель, олівці) на наждачному папері. 
Створено для експонування та продажу. Автор: Воткаленко Олена 
Вікторівна (Лена Воткаленко/Lena Votkalenko). Матеріал: папір, 
пастель. Навичка: 100 % ручної роботи. Країна: Україна, Київ. Рік 
створення: 2018.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81639  
 
Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухар Михайло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Про одну евристичну точку зору щодо виробництва, грошей 

та цивілізації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті представлені ідеї побудови нової економіки на основі двоїстих 
грошей. Показані кола обігу складових двоїстих грошей - 
інформаційної та матеріальної. Введено поняття вартісної та 
натуральної інформаційно-матеріальної схеми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81640  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудніченко Микола Дмитрович, Шибаєв Денис Сергійович, Шибаєва 

Наталя Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Концепция микросервисной модели поиска и 

извлечения знаний из медийного контента веб-ресурсов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана робота описує узагальнену концепцію мікросервісної моделі 
пошуку та вилучення знань з медійного відеоконтенту веб-ресурсів. 
Описано ключові проблеми інтелектуального аналізу відеоданих, 
виявлені основні функціональні переваги використання 
мікросервісної архітектури Restfull API. Розроблена модульна схема 
компонентів запропонованої концепції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81641  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудніченко Микола Дмитрович, Шибаєв Денис Сергійович, 
Вичужанін Володимир Вікторович, Шибаєва Наталя Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Разработка проекта модуля конвертации видео-
файлов системы интеллектуального анализа больших объемов 
данных"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана робота присв'ячена дослідженню специфіки автоматизації 
процесу вилучення необхідної користувачеві інформації та знань з 
відеоконтенту різної тематики. Описано ключові можливості і 
призначення розробленого програмного модуля проведення 
попередньої обробки і конвертації відеофайлів, приведена структурна 
схема головної форми користувацького інтерфейсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81642  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудніченко Микола Дмитрович, Шибаєв Денис Сергійович, 
Вичужанін Володимир Вікторович, Шибаєва Наталя Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формализация специфики деятельности 
современного фрилансера в сфере разработки и управления                      
ІТ-проектами"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

683 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81643  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудніченко Микола Дмитрович, Шибаєв Денис Сергійович, 
Вичужанін Володимир Вікторович, Шибаєва Наталя Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оптимизация отбора и анализа информации в 
разноструктурных хранилищах данных"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шибаев Д. С., Вычужанин В. В.,  Шибаева Н. О., 
Рудниченко Н. Д. Оптимизация отбора и анализа информации в 
разноструктурных хранилищах данных // Інформатика та 
математичні методи в моделюванні. - 2017. - Том 7, № 4. - С. 318-324.  

 
Анотація   

В роботі запропонована методологія обробки великого обсягу 
інформації, метою якої є зменшення часу на прогнозування стану 
складних технічних систем, зменшення витрат на передачу даних 
через супутникові лінії зв'язку. Використання запропонованої 
методології дозволить скоротити витрати, що виникають при 
передачі через супутникові лінії зв'язку, а також підвищити 
ефективність обробки великого обсягу інформації про стан 
обладнання складних технічних систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81644  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудніченко Микола Дмитрович, Шибаєв Денис Сергійович, 
Вичужанін Володимир Вікторович, Шибаєва Наталя Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оптимизация методов прогнозирования, обработки и 
анализа информации в разноструктурных хранилищах данных"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шибаев Д. С., Вычужанин В. В.,  Шибаева Н. О., 
Рудниченко Н. Д. Оптимизация методов прогнозирования, обработки 
и анализа информации в разноструктурных хранилищах данных // 
Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2018. - Том 8, № 1. - 
С. 78-85.   
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Анотація   
У статті запропоновано метод оптимізації обробки великого обсягу 
даних, призначений для діагностування стану обладнання складних 
технічних систем. Функціонування інформаційної системи 
ґрунтується на застосуванні гібридних алгоритмів пошуку і 
сортування даних, концепції Data Mining, а також алгоритмів для 
роботи з великими обсягами даних. Результати розробки можуть бути 
використані в транспортних засобах з системою контролю показань в 
реальному часі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81645  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовська Зоя Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Багатопідходне імітаційне моделювання на 
платформі AnyLogic"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соколовська З. М. Багатопідходне імітаційне 
моделювання на платформі AnyLogic : навчальний посібник /                  
З. М. Соколовська. - Одеса : Екологія, 2018. - 212 с. 

 
Анотація   

Присявячено теоретичним та прикладним проблемам застосування 
програмних платформ багатопідходного імітаційного моделювання в 
дослідженні складних економічних систем та процесів. Визначені 
методологічні основи багатопідходного імітаційного моделювання. 
Розглянуто застосування різних комбінацій методології імітації на 
платфомі інтегрованої системи AnyLogic. Наведені численні приклади 
розробки моделей з використанням інструментарію AnyLogic для 
розв'язання економічних задач на різних рівнях управління. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81646  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суховірська Людмила Павлівна, Лунгол Ольга Миколаївна, 
Задорожна Оксана Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Лабораторна робота "Вивчення основ 
гемодинаміки за допомогою апарату "Штучний кровообіг SORIN C5" 
(ПП ЛР "SORIN C5")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

ПП ЛР "SORIN C5" відповідає Стандарту вищої освіти України для 
навчання студентів закладів вищої медичної освіти з дисципліни 
"Медична та біологічна фізика" з теми "Основи гідро- та 
гемодинаміки" для формування професійних компетентностей при 
використанні апарату  "Штучний кровообіг SORIN C5".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81647  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозинський Владлен Олегович, Аронський Дмитро Іванович, 
Лозинський Олег Євгенійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінка системної інформативності 
підповерхневих газів для прогнозу локальної нафтогазоносності надр" 
("LocalSinf")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма "LocalSinf" дає можливість оцінити системну 
інформативність підповерхневих газів на площі досліджень, виділити 
локальні нафтогазоперспективні об'єкти, представлені ємнісними, 
глибинно-термобаричними та фільтраційними характеристиками, з 
метою успішного закладання свердловин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81648  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозинський Владлен Олегович, Здерка Тарас Васильович, 
Лозинський Олег Євгенійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінка граничних значень колекторних 
параметрів нафтогазонасичених пластів" ("GraColNaf")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма "GraColNaf" дає можливість вибрати найкращий вид 
статистичної залежності між заданими різноманітними колекторними 
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параметрами нафтогазонасичених пластів, аналітично й графічно 
оцінити граничне значення досліджуваного параметра, створити та 
вести базу вибіркових даних на різних родовищах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81649  
 
Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Олександр Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Синопсис літературного письмового твору, створеного для кіно та 

телебачення "Чорна книга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Темні сили, які з давніх давен намагаються заподіяти шкоду людям, 
володіють темною Чорною Книгою, розгорнувши яку у відповідний 
час, можна випустити всі лиха у світ. Тисячу років тому темні сили 
вже наслали були зло на наші землі, коли розгорнули Чорну Книгу під 
час з'їзду князів з усієї України-Русі в місті Любечі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81650  
 
Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пічугіна-Усенко Людмила Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 

літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Синопсис літературного письмового твору, створеного для кіно та 

телебачення "ЛІКАРІ 24/7"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історії навчать глядача, як вести себе в екстрених ситуаціях, 
покажуть справжню цінність людського життя, а також викличуть 
повагу і визнання медиків, які в жахливих умовах роблять 
неможливе, щоб буквально витягнути своїх пацієнтів з того світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81651  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугрімова Оксана Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис літературного письмового твору, створеного для кіно та 
телебачення "ПЕКУЧА КРОВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Базується на реальній історії одруження тайського принца і українки 
Каті Десницкой. Виклад подій розказано через призму горизонтальних 
спогадів старої, що чекає смерті в своїй злиденній, паризькій квартирі, 
вона перебирає сухенькими пальцями спогади в її дивовижній скринці 
пам'яті з царського минулого.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81652  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенштейн Вікторія Марківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис літературного письмового твору, створеного для кіно та 
телебачення "Я Богиня"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81653  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенштейн Вікторія Марківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис літературного письмового твору, створеного для кіно та 
телебачення "Идеальное свидание"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81654  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніцко Олена Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис літературного письмового твору, створеного для кіно та 
телебачення "Сантехник ЖЭКА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81655  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бредіхін Володимир Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Алгоритми визначення 
рейтингової оцінки підприємства та їх особливості"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано та з'ясовано систему показників для використання 
алгоритму визначення рейтингової оцінки підприємства, виявлено 
переваги та недоліки кожного з них, з'ясовано основні напрямки їх 
використання. Досліджено необхідні умови для одержання інвестицій 
за європейськими стандартами, тим самим забезпечуючи їхню 
привабливість на аукціонах і некомерційних конкурсах. 
Удосконалено алгоритми відповідно до сучасних економічних умов 
таким чином, щоб вихідна інформація оцінювалась за конкретний 
період часу, а дані брались з публічної звітності, яка доступна, 
порівнянна й відносно достовірна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81656  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руда Наталя Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Етапи формування мотивації політичного лідерства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Руда Н. Л. Етапи формування мотивації політичного 
лідерства // Проблеми сучасної психології. - 2018. - № 41. - С. 313-322. 

 
Анотація   

У статті розглянуто трансформацію специфіки мотиваційної сфери 
політичного лідера впродовж трьох етапів формування його 
мотивації. Зауважено, що ці етапи можуть наставати як у зазначеній 
послідовності, так і можуть існувати відносно незалежно один від 
одного. Констатовано, що формування і дозрівання мотивації 
політичного лідерства є складним багаторівневим процесом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81657  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Де Дніпро здіймає хвилі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81658  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Співай музико, співай..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81659  
 
Дата реєстрації авторського права  24.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Факты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81660  
 
Дата реєстрації авторського права  24.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Далеко не мнимая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81661  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Вірш "Кефир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81662  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Делай и смотри"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81663  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Прошу благословения"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81664  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Я решу эту задачу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81665  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меланчик Андрій Сергійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Концепт та 
алгоритм работы сервиса (мобильного приложения) Bank of 
Memories"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкривається концепт та алгоритм работи сервісу 
(мобільного додатку) Bank of Memories, який спроектований і 
реалізований відповідно до принципу технології Blockchain, завдяки 
чому користувач гарантовано отримає відповідну цифрову 
інформацію.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81666  
 
Дата реєстрації авторського права  24.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анапріюк Андрій Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СІТІ СОУЛ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Проект технічних умов "Зміни № 1 до ТУ У 27.3-37897422-001:2017 

"Кабелі вимірювальні, коаксіальні, силові загальнопромислового і 
спеціального призначення з підвищенними характеристиками 
пожежної безпеки, у тому числі вогнестійкі на напругу до 1 кВ і до 6 кВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У проекті  ТУ Змін № 1 до ТУ У 27.3-37897422-001:2017 зазначено, що 
вони розповсюджуються  на кабелі вимірювальні, коаксіальні, силові 
загальнопромислового і спеціального призначення з підвищеними 
характеристиками пожежної безпеки, у тому числі вогнестійкі на 
напругу до 1 кВ і до 6 кВ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81667  
 
Дата реєстрації авторського права  24.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ющук Іван Пилипович, Михайловська Неля Анатоліївна, Гнаткович 

Тетяна Дмитрівна, Ребрик Наталія Йосифівна, Борисова Єва 
Елемерівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

693 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Викладання української мови в закладах 

середньої освіти з навчанням угорською мовою: компетентнісний 
підхід"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розрахований на українського філолога, який працює в 
закладі загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою. 
Його побудовано на засадах компетентнісного підходу відповідно до 
концепції Нової української школи, підібрано аналітичні, конструктивні 
та творчі вправи, використано QR-коди, авторські меми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81668  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задоя Анатолій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура і 

тенденції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задоя А. О. Зовнішня торгівля України : сучасні 

масштаби, структура і тенденції // Академічний огляд. - 2016. - № 2 (45). - 
С. 110-117. 

 
Анотація   

Вивчення стану українського експорту та імпорту за останні п'ять 
років дозволило виявити не тільки ключові проблеми (значне 
скорочення маштабів зовнішньоторгівельної діяльності, значне 
від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу), але й позитивні 
зрушення, які знайшли відображення  перш за все у зміні географічної 
і товарної структури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81669  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задоя Анатолій Олександрович, Задоя Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Мотиви та стимули заощаджень: мікроекономічний підхід"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задоя А. О., Задоя О. А. Мотиви та стимули 

заощаджень : мікроекономічний підхід // Науковий вісник  
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                                                            Дипломатичної академії України. - 2016. - Випуск 23, частина III. -          
С. 177-182. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81670  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задоя Анатолій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Великі та малі країни: інтегральний показник впливу на 
світову економіку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задоя А. О. Великі та малі країни : інтегральний 
показник впливу на світову економіку // Європейський вектор 
економічного розвитку. - 2016. - № 1 (20). - С. 60-68. 

 
Анотація   

Проаналізовано економічні переваги великих і маленьких країн. 
Запропоновано методику розрахунку інтегрального показника впливу 
країн на світові економічні процеси як суму світових рейтингів країн 
за показниками ВВП, ВВП на душу населення, експорту товарів та 
експорту капіталу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81671  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задоя Анатолій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Сбережения, инвестиции и экономическая цикличность: 
эмпирическая проверка теоретических гипотез"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задоя А. О. Сбережения, инвестиции и 
экономическая цикличность : эмпирическая проверка теоретических 
гипотез // Академічний огляд. - 2015. - № 2 (43). - С. 5-12. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81672  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задоя Анатолій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Macroeconomic proportions in the Visegrad countries and 
Ukraine: comparative analysis"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Zadoia A. Macroeconomic proportions in the Visegrad 
countries and Ukraine : comparative analysis // Економічний 
нобелівський вісник. - 2015. - № 1 (8). - С. 30-37. 

 
Анотація   

Досліджено макроекономічні пропорції у країнах Вишеградської 
угоди та Україні. Виділено дві макроекономічні моделі: виробничо-
орієнтовану та споживацько-орієнтовану. Визначено їх переваги та 
недоліки. Українську модель можна визначити як еклектичну, що 
ввібрала в себе головним чином негативні сторони двох моделей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81673  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задоя Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Рівновага заощаджень та інвестицій у відкритій економіці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задоя О. А. Рівновага заощаджень та інвестицій у 
відкритій економіці // Європейський вектор економічного розвитку. - 
2015. - № 2 (19). - С. 76-84. 

 
Анотація   

Аналіз відхилень питомої ваги інвестицій у ВВП від питомої ваги 
заощаджень показів їх тісний зв'язок з показником чистого експорту. 
Доведено, що умовою збалансованості відкритої економіки є 
досягнення рівноваги заощаджень, з одного боку, та суми інвестицій і 
чистого експорту, з іншого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81674  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задоя Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Пряме інвестиційне використання заощаджень їх 
власниками: переваги і недоліки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задоя О. А. Пряме інвестиційне використання 
заощаджень їх власниками : переваги і недоліки // Науковий вісник. - 
2016. - 2 (7). - С. 89-93. 

 
Анотація   

Досліджено переваги та недоліки прямого інвестиційного 
використання заощаджень їх власниками. Враховуючи як переваги, 
так і недоліки цього процесу, держава повинна створювати умови для 
досгнення оптимального поділу заощаджень на приріст фінансових 
активів, нефінансових активів та резервів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81675  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задоя Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Споживання та заощадження домогосподарств: доходні та 
недоходні фактори"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задоя О. А. Споживання та заощадження 
домогосподарств : доходні та недоходні фактори // Академічний огляд. - 
2016. - № 1 (44). - С. 13-21. 

 
Анотація   

Досліджено фактори, що визначають поділ доходу на споживання та 
заощадження. Узагальнено існуючі теорії заощаджень. З'ясовано 
умови досягнення рівноваги економічного суб'єкта щодо визначення 
розміру заощаджень та його мотивація, виділено дохідні та недохідні 
чинники формування пропорції поділу доходу на споживання та 
заощадження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81676  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задоя Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Функціональна структура заощаджень домогосподарств"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задоя О. А. Функціональна структура заощаджень 
домогосподарств // Вісник Львівського торговельно-економічного 
університету. - 2017. - Випуск 52. - С. 149-155. 

 
Анотація   

Виділено мотиви та розраховано обсяги приросту нефінансових та 
фінансових активів домогосподарств. Виявлено тенденції у динаміці 
окремих структурних елементів заощаджень. З'ясовано, що в Україні 
заощадження домогосподарств не стали важливим джерелом 
інвестицій. Причини цього слід шукати у відносному заощадженні 
доходів населення та зростання цін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81677  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задоя Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Доходний цикл та варіанти трансформації заощаджень в 
інвестиції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Задоя О. А. Доходний цикл та варіанти 
трансформації заощаджень в інвестиції // Економічний нобелівський 
вісник. - 2016. - № 1 (9). - С. 114-124. 

 
Анотація   

Ведено поняття доходного циклу, в якому виділено чотири фази. 
Відповідно до цих фаз відбувається формування первісних доходів, їх 
перерозподіл та формування наявних доходів, які на наступній фазі 
поділяються на фонди споживання та заощадження. Запропоновано 
принципову схему трансформації заощаджень в інвестиції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81678  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Провозіна Марина (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний твір "ЦВЕТНАЯ МАТЕМАТИКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Авторська методика Провозіної Марини дозволяє прискорити 
розвиток математичних здібностей особистості. Метод допомагає 
привити навички розуміння математики, геометрії та отримувати 
задоволення від навчання з раннього віку, в тому числі за допомогою 
"вербальних ієрогліфів".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81679  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рупіч Сергій Сергійович, Бурау Надія Іванівна, Півторак Діана 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Формування множини тестових векторів 
для нейромережевого класифікатора багатокласового розпізнавання 
деградації конструкції при багатоосередковому пошкодженні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма вирішує задачу формування множини (матриці) тестових 
векторів нейромережевого класифікатора на основі ймовірнісної 
нейронної мережі для багатокласового розпізнавання деградації 
конструкції при багатоосередковому пошкодженні за встановленими 
відхиленнями вектора діагностичних ознак.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81680  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рупіч Сергій Сергійович, Бурау Надія Іванівна, Півторак Діана 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Формування множини тестових векторів 
для побудови нейромережевого класифікатора багатокласового 
розпізнавання з метою локалізації двох пошкоджень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма вирішує задачу формування множини (матриці) тестових 
векторів для побудови нейромережевого класифікатора на основі 
ймовірнісної нейронної мережі для багатокласового розпізнавання з  
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метою локалізації двох пошкоджень за встановленими відхиленнями 
вектора діагностичних ознак.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81681  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рупіч Сергій Сергійович, Бурау Надія Іванівна, Півторак Діана 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Формування множини навчальних векторів 
для побудови нейромережевого класифікатора багатокласового 
розпізнавання з метою локалізації одиничного пошкодження 
конструкції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма вирішує задачу множини (матриці) навчальних векторів 
для побудови нейромережевого класифікатора на основі ймовірності 
нейронної мережі для багатокласового розпізнавання з метою 
локалізації одиничного пошкодження конструкції за встановленими 
відхиленнями вектора діагностичних ознак.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81682  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рупіч Сергій Сергійович, Бурау Надія Іванівна, Півторак Діана 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Формування множини тестових векторів 
для нейромережевого класифікатора багатокласового розпізнавання з 
метою локалізації одиничного пошкодження конструкції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма вирішує задачу формування множини (матриці) текстових 
векторів нейромережевого класифікатора на основі ймовірнісної 
нейронної мережі для багатокласового розпізнавання з метою 
локалізації одиничного пошкодження конструкції за встановленими 
відхиленнями вектора діагностичних ознак.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81683  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рупіч Сергій Сергійович, Бурау Надія Іванівна, Півторак Діана 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Формування множини навчальних векторів 
для побудови нейромережевого класифікатора багатокласового 
розпізнавання з метою моніторингу розвитку пошкодження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма вирішує задачу формування множини (матриці) 
навчальних векторів для побудови нейромережевого класифікатора 
на основі ймовірнісної нейронної мережі для багатокласового 
розпізнавання з метою моніторингу розвитку пошкодження 
конструкції за встановленими відхиленнями вектора діагностичних 
ознак.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81684  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника для закладів загальної середньої освіти 
"Іспанська мова (5-й рік навчання)" підручник для 5 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оновлене видання є продовженням серії підручників "Hola", 
рекомендоване для навчання іспанської мови учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Підручник побудований за тематичним 
принципом на засадах комунікативного підходу відповідно до вимог 
програми, вікових особливостей та інтересів учнів, їх навчального та 
життєвого досвіду. Оновлене видання перероблено відповідно до 
побажань та коментарів вчителів іспанської мови. У підручнику 
збільшено та оновлено культурологічний та краєзнавчий розділ, 
розширено мовний матеріал, введені нові тести та ілюстрації, 
збільшено кількість та урізноманітнено граматичні вправи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81685  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника для закладів загальної середньої освіти 
"Іспанська мова (1-й рік навчання)" підручник для 5 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник започатковує серію навчальної літератури для оволодіння 
іспанською мовою як другою іноземною мовою. Підручник 
побудовоно за тематичним принципом на матеріалі, відібраному й 
організованому відповідно до вимог програми з урахуванням вікових 
особливостей учнів, їхніх інтересів, життєвого досвіду. Тематика для 
спілкування, дібраний мовний, мовленнєвий та ілюстративний 
матеріал дозволяють умотивувати учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81686  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбач Людмила Володимирівна, Трінька Ганна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника для закладів загальної середньої освіти 
"Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням 
німецької мови" підручник для 5 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає вимогам державного стандарту та навчальній 
програмі з німецької мови для шкіл з поглибленим вивченням 
німецької мови. Видання містить вісім тематичних розділів. В межах 
кожного розділу передбачено вправи з чьотирьох видів мовленнєвої 
діяльності, що взаємопов'язані. Структура підручника дозволяє 
вчителю самостійно збалансовувати навчальний матеріал, творчо 
доповнювати його, диференціювати відповідно до особливостей 
класного колективу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81687  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Лариса Вадимівна, Самойлюкевич Інна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника для закладів загальної середньої освіти 

"Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим 
вивченням англійської мови" підручник для 5 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал підручника структурований за комунікативно-теоретичним 
принципом і відповідає вимогам чинної програми з іноземних мов, 
віковим особливостям учнів. Навчальний матеріал спрямовано на 
практичне взаємопов'язане оволодіння всіма видами мовленнєвої 
діяльності. Підручник складається з 7 розділів (Unit), наприкінці 
кожного розділу подано рубрику "My progress in English", призначену 
для контролю і самоконтролю здобутих знань учнів. Ілюстративний 
матеріал підручника сприяє розумінню учнями поданих для 
опрацювання лексичних одиниць і діалогів, а також може слугувати 
для побудови власних висловлювань, в кінці підручника подано 
лексико-граматичний матеріал, англо-український словник.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81688  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника для закладів загальної середньої освіти 

"Французька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим 
вивченням французької мови" підручник для 5 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено  відповідно до нової програми з іноземних мов 
продовжує серію навчальної літератури, рекомендованої для 
оволодіння французькою мовою у спеціалізованих школах з 
поглибленим вивченням французької мови. Підручник побудовано на 
принципах комунікативності, інтегрованого розвитку всіх видів 
мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письма.  
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Тексти, діалоги, вправи і тестові завдання потрібні з урахуванням 
доступності, поступового ускладнення і відповідають віковим 
особливостям учнів. Ілюстративний матеріал підручника несе 
дидактичне навантаження, допомагає позитивно сприймати 
навчальний матеріал і підвищує ефективність його засвоєння.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81689  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника для закладів загальної середньої освіти 
"Французька мова (5-й рік навчання)" підручник для 5 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено на засадах комунікативно-особистісного підходу 
до вивчення та викладання іноземної мови, відповідно до нової 
програми з іноземних мов. Навчальний матеріал відповідає віковим 
особливостям, інтересам учнів 5-го класу та їх пізнавальним 
можливостям. Ілюстративний матеріал підручника є дидактично 
доцільним і функціональним, несе навчальне навантаження, сприяє 
розумінню учнями поданих для опрацювання лексичних одиниць і 
діалогів, а також може слугувати опорою для побудови власних 
висловлювань. В кінці підручника подано граматичний довідник, 
таблиці відмінювання дієслів і французько-український словник.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81690  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Формування готовності майбутніх учителів до 
творчої самореалізації в процесі педагогічної практики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Великий потенціал для формування індивідуальності вчителя і його 
професійного успіху має педагогічна практика. Лише оптимізувавши,  
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зваживши всі аспекти навчально-виховного процесу в школі, можна 
досягнути готовності майбутніх учителів до творчої самореалізації. 
Саме педагогічна практика покликана спонукати студентів розкрити 
власний потенціал через творчий підхід до виконання поставлених 
перед ними завдань. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81691  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Педагогічне моделювання формування готовності 

майбутніх учителів до творчої самореалізації у позааудиторній роботі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іващенко А. В. Педагогічне моделювання 

формування готовності майбутніх учителів до творчої самореалізації у 
позааудиторній роботі // Соціум. Документ. Комунікація. - 2018. - № 5. -     
С. 58-76. 

 
Анотація   

У статті розглядаються особливості педагогічного моделювання, 
виділена і охарактеризована технологія побудови моделі, котра 
формує готовність майбутніх учителів до творчої самореалізації в 
позааудиторній роботі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81692  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Активізація лідерського потенціалу студентів 

вищих навчальних закладів у процесі позанавчальної діяльності на 
засадах компетентнісного підходу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкрито сутнісні характеристики позанавчальної діяльності 
у вищих навчальних закладах; узагальнено наукові та прикладні 
положення щодо активізації лідерського потенціалу студентів ВНЗ; 
обґрунтовано педагогічні умови успішної активізації лідерського 
потенціалу студентів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81693  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Формування здорового способу життя майбутніх  
учителів засобами позанавчальної роботи у ВНЗ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізуються сучасні форми позанавчальної роботи зі 
студентами в процесі формування здорового способу життя майбутніх  
учителів, описано досвід їх використання на прикладі ДВНЗ 
"Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81694  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Студентське самоврядування в ДВНЗ "Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті проаналізовано діяльність студентського самоврядування у 
структурі ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди", його вплив на модернізацію 
навчально-виховного процесу, становлення особистості як 
справжнього професіонала та сприяння підвищенню рівня 
ініціативності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81695  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"   
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "PR як засіб формування іміджу компанії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мірошніченко Д. А. PR як засіб формування іміджу 
компанії // Економічний вісник університету. - 2015. - № 26/2. - С. 163-167. 

 
Анотація   

У статті розкрито основні типи, функції, характеристики 
корпоративного іміджу та виокремлено PR-заходи  щодо його 
формування.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81696  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошніченко Денис Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Формування корпоративної культури 
інструментами внутрішнього PR"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мірошніченко Д. А. Формування корпоративної 
культури інструментами внутрішнього PR // Економічний вісник 
університету. - 2015. - Вип. 25/1. - С. 66-70.  

 
Анотація   

У статті розглянуто сутність і типи корпоративних культур, 
проаналізовано внутрішній PR як фактор формування корпоративної 
культури та визначено методи для роботи із внутрішньою 
громадськістю. Статтю присвячено аналізу впливу зв'язків з 
громадськістю на формування корпоративної культури. Сучасна 
теорія і практика управління визначає корпоративну культуру як 
систему цінностей, переконань, вірувань, уявлень, очікувань, 
символів, а також ділових принципів, норм поведінки, традицій, 
ритуалів і т. д., які склалися в організації або її підрозділах за час 
діяльності та які приймаються більшістю співробітників.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81697  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зленко Алла Миколаївна, Мірошніченко Денис Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Професійний розвиток персоналу як передумова 
підвищення рівня продуктивності праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зленко А. М., Мірошніченко Д. А. Професійний 
розвиток персоналу як передумова підвищення рівня продуктивності 
праці // Економічний вісник університету. - 2015. - Випуск 24/1. - С. 34-38.  

 
Анотація   

У статті розкривається роль та обґрунтовується необхідність 
професійного розвитку і навчання персоналу, а також здійсюється 
аналіз основних напрямів і форм професійного навчання і підвищення 
кваліфікації персоналу.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81698  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошніченко Денис Анатолійович, Зленко Алла Миколаївна, 

Ісайкіна Олена Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Імідж як складова корпоративної культури 

сучасного вищого навчального закладу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мірошніченко Д. А., Зленко А. М., Ісайкіна О. Д. 

Імідж як складова корпоративної культури сучасного вищого 
навчального закладу // Економічний вісник університету. - 2017. - 
Вип. 34/1. - С. 7-16. 

 
Анотація   

Розкрито сутність поняття "імідж вищого навчального закладу". 
Доведено, що імідж сучасного ВНЗ повинен бути сильним, 
конкурентним, активно впливати на поведінку споживачів, сприяти 
стійкості образу в часі та тривалій перспективі. Припущено, що для 
того, щоб сучасний вищий навчальний заклад став привабливим для 
потенційних абітурієнтів, він насамперед повинен мати: чітко 
визначені пріоритети; власну філософію; своє бачення майбутнього, 
сформульоване в місії; унікальну систему цінностей, звичаїв, 
традицій; різноманітні і якісні освітні послуги; зв'язки зі школами, 
закладами додаткової освіти, соціальними інститутами; яскраві, 
пізнавальні, вчасно оновлювані інформаційні матеріали, призначені 
для зовнішньої презентації.      
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81699  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісайкіна Олена Дмитрівна, Зленко Алла Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Вплив зв'язків з громадськістю на ефективність 

реалізації концепції маркетингу і менеджменту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ісайкіна О. Д., Зленко А. М. Вплив зв'язків з 

громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу і 
менеджменту // Економічний вісник університету. - 2017. - Випуск 33/2. - 
С. 116-123. 

 
Анотація   

У статті  проаналізовано вплив зв'язків з громадськістю на 
ефективність реалізації концепції маркетингу і менеджменту, 
визначено елементи та моделі PR, обґрунтовано рекомендації щодо 
ефективності проведення PR-заходів службою зв'язків з 
громадськістю.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81700  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зленко Алла Миколаївна, Ісайкіна Олена Дмитрівна, Мірошніченко 

Денис Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Особливості національного рекрутингу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зленко А. М., Ісайкіна О. Д., Мірошніченко Д. А. 

Особливості національного рекрутингу // Економічний вісник 
університету. - 2018. - Випуск 37/1. - С. 75-84. 

 
Анотація   

Розкрито сутність поняття "рекрутинг".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81701  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулик Тетяна Володимирівна, Кербікова Алла Степанівна, Хитько 

Майя Миколаївна, Дрофа Єлизавета Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Прогнозування та макроекономічне 

планування. Частина 1"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гулик Т. В., Кербікова А. С., Хитько М. М., Дрофа Є. А. 
Прогнозування та макроекономічне планування. Частина 1 : 
Навчальний посібник. - Дніпро : НМетАУ, 2018. - 122 с. 

 
Анотація   

Відображено методичні основи прогнозування, систему методів і 
моделей, які використовуються при проведенні прогнозних робіт, 
розкрито економічні особливості організації прогнозування. Наведено 
загальну класифікацію прогнозів та методів прогнозування. Також  
розглянуто теоретичні та практичні засади прогнозування та 
макроекономічного планування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81702  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чередниченко Олександра Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Психологическая трансформационная игра 
"ЗвуЧИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81703  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародумова Аліна Вячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Аромат любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81704  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лах Олександр Михайлович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій глобального медіапроекта "Цивилизация любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій глобального медіапроекту "Цивилизация любви" засновано 
на енцикліці Папи Римського "Laudato si". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81705  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Дмитро Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту "Конкурс "Мисс Слобожанщина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис проекту - Конкурс "Мисс Слобожанщина".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81706  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєбєдєвич Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Авторская методика антицеллюлитного 
лимфодренажного массажа "Lebedevych"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81707  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костиря Ірина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методичні рекомендації "Формування лідерської 
позиції майбутнього інженера"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації "Формування лідерської позиції майбутнього 
інженера" для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної 
форми навчання з дисципліни "Основи педагогіки".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81708  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костиря Ірина Валентинівна, Гура Тетяна Віталіївна, Романовський 
Олександр Георгійович, Резнік Світлана Миколаївна, Панфілов Юрій 
Іванович, Черкашин Андрій Іванович, Бондаренко Вікторія Вадимівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Формування лідерської позиції майбутніх 
інженерів у закладах вищої технічної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник "Формування лідерської позиції майбутніх 
інженерів у закладах вищої технічної освіти" для бакалаврів та 
магістрів денної та заочної форми навчання інженерних 
спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81709  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євланова Ганна Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис трансформаційної гри "Чемодан без ручки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81710  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рац Ольга Миколаївна, Омельченко Оксана Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до комплексної оцінки 
ефективності функціонування банку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено методичний підхід до комплексної оцінки ефективності 
функціонування банку на основі розрахунку комплексного 
узагальнюючого показника чинних показників ефективності, які 
характерезують ефективність роботи банку з різних боків, його 
здатність утворювати чистий процентний дохід, використовуючи 
загальні активи, можливості своєчасно і повно проводити розрахунки 
за зобов'язаннями, фінансову стійкість, ефект від рішень щодо 
мотивації праці співробітників. Основною сферою застосування 
даного методичного підходу є оцінка та порівняння ефективності 
функціонування конкретного банку з конкурентами для визначення 
шляхів удосконалення його діяльності за тенденційними 
показниками, які оцінюються на основі відповідності бажаним 
тенденціям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81711  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царенко Максим Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕЙФОРС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платформа для доставки PIN "PINServer" 
("PINServer")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмна платформа, що підключається до баз даних Банку через 
API та дозволяє доставляти PIN-код від платіжних карток його 
клієнтам за допомогою будь-яких Message цілодобово.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81712  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царенко Максим Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕЙФОРС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платформа для управління SMS 
"SMSGateway" ("SMSGateway")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Центр для управління повідомленнями, який розроблений для 
інтеграції автоматичної розсилки SMS-повідомлень для клієнтів в 
будь-яке програмне забезпечення, сервіси та web-сайти та 
інтегрований з SMS-провайдерами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81713  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царенко Максим Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕЙФОРС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платформа обробки авторизаційних запитів 
"TheAuthorization" ("TheAuthorization")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система, яка надає послуги з обробки авторизаційних запитів з 
процесинговим центром при обслуговуванні Банком платіжних 
карток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81714  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тур Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Визначення вимог до формування адміністративно-
територіальної одиниці базового рівня в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тур О. В. Визначення вимог до формування 
адміністративно-територіальної одиниці базового рівня в Україні // 
Бізнес Інформ. - 2014. - № 9. - С. 76-80. 

 
Анотація   

Твір присвячено обґрунтуванню вимог до формування 
адміністративно-територіальної одиниці базового рівня громади, яка є 
основою для здійснення ефективного місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81715  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тур Олена Василівна, Козирєва Олена Вадимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Політика вирівнювання соціально-економічного 
розвитку регіонів в Європейському Союзі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тур О. В., Козирєва О. В. Політика вирівнювання 
соціально-економічного розвитку регіонів в Європейському Союзі // 
Бізнес Інформ. - 2016. - № 9. - С. 34-39. 

 
Анотація   

Твір присвячено дослідженню особливостей регіональної політики 
Європейського Союзу та узагальненню його досвіду щодо 
вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81716  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тур Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формування підходу до визначення ознак 
депресивного стану у соціально-економічному розвитку територій з 
урахуванням особливостей адміністративно-територіального устрою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тур О. В. Формування підходу до визначення ознак 
депресивного стану у соціально-економічному розвитку територій з  
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                                                              урахуванням особливостей адміністративно-територіального устрою // 
Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014. - № 8, 
Ч. 2. - С. 153-156. 

 
Анотація   

Твір присвячено узагальненню поглядів на розуміння змісту поняття 
"депресивна територія" та формуванню на цій основі підходу до 
визначення ознак депресивного стану у соціально-економічному 
розвитку територій, що врахує особливості адміністративно-
територіального устрою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81717  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тур Олена Василівна, Красноносова Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Оцінка ознак депресивного стану адміністративних 

районів Харківської області"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено формуванню підходу до визначення ознак 
депресивного стану територій на основі інтегральної оцінки 
адміністративно-територіального устрою, економічного розвитку, 
стану соціально-демографічної сфери та ринку праці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81718  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тур Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Теоретичні аспекти визначення складових 

адміністративно-територіального устрою України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тур О. В. Теоретичні аспекти визначення складових 

адміністративно-територіального устрою України // Моделювання 
регіональної економіки. - 2014. - № 1 (23). - С. 150-156. 

 
Анотація   

Твір присвячено визначенню сутності поняття "адміністративно-
територіальний устрій" та обґрунтуванню на цій основі складових 
його трактування у сучасних умовах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81719  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єніна Анастасія Олександрівна, Островський Денис Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Податок на розкіш (багатство): зарубіжний досвід та 

перспективи впровадження в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто основні етапи оподаткування предметів розкоші в 
Україні, виявлено недоліки у запропонованих механізмах 
оподаткування предметів розкоші, проаналізовано зарубіжний досвід 
застосування податку на багатство та запропоновано шляхи 
подолання зазначених проблем в оподаткуванні предметів розкоші.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81720  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єніна Анастасія Олександрівна, Островський Денис Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Особливості оподаткування пенсій в Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто етапи формування пенсійного оподаткування в 
Україні, проблеми, що призвели до необхідності оподаткування 
пенсій. Проаналізовано досвід країн ЄС у оподаткуванні пенсійних 
виплат та запропоновано запровадження у податковому законодавстві 
норм щодо оподаткування пенсій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81721  
 
Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Борисович, Єніна Анастасія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Переваги та недоліки методів податкового обліку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто діючі методи податкового обліку в Україні, 
здійснено їх описання. Авторами виділено переваги та недоліки 
застосування кожного з методів податкового обліку та виокремлено 
позитивні та негативні наслідки застосування методів як для 
платників, так і для державного бюджету.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81722  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Борисович, Єніна Анастасія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Обґрунтування принципів оподаткування як основи 
зростання конкурентоспроможності економіки країни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі сформульовано послідовність формування і розвитку 
загальних принципів системи оподаткування у податковому 
законодавстві України, їх значення для економічно-соціального 
розвитку країни, розглянуто їх визначення та відмінності у різних 
законодавчих актах, визначено основоположні принципи 
оподаткування, без яких неможливо побудувати дієву податкову 
систему.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81723  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єніна Анастасія Олександрівна, Костяна Оксана Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Реалізація принципу соціальної справедливості в 
оподаткуванні фізичних осіб"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі сформульовано послідовність формування і розвитку 
принципу соціальної справедливості у податковому законодавстві  
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України, його значення для економічного розвитку та соціальної 
сфери, розглянуто його визначення та запропоновано дворівневу 
модель оподаткування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81724  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпова Влада Вікторівна, Островський Денис Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Обґрунтування цілей податкової політики держави"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто основні проблемні аспекти існуючої податкової 
політики, виокремлено цілі податкової політики держави, 
проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо реалізації податкової 
політики та запропоновані напрямки подолання економічної та 
соціальної кризи за рахунок удосконалення податкової політики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81725  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Юрій Борисович, Карпова Влада Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення мінімального значення 
податкового тягаря підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі проведено розрахунки та змодельовано різноманітні ситуації 
визначення податкового тягаря підприємства. На підставі 
запропонованих формул можливо проаналізувати показник 
податкового тягаря на конкретному підприємстві та зробити 
висновок щодо резервів податкового планування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81726  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпова Влада Вікторівна, Островський Денис Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Податковий облік крізь призму принципів його 
ведення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто проблеми здійснення податкового обліку на 
підприємстві, проаналізовано принципи податкового обліку, на основі 
яких повинно будуватися податкове законодавство та якими повинні 
керуватися платники податків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81727  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Вікторія Миколаївна, Островський Денис Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теоретичне обґрунтування диференціації ставок 
податку на доходи фізичних осіб з врахуванням показників 
регіонального розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто проблеми оподаткування фізичних осіб в Україні 
без урахування соціальної складової, а саме принципу соціальної 
справедливості. Запропоновано методичний підхід до обґрунтування 
диференціації ставок податку на доходи фізичних осіб з урахуванням 
показників регіонального розвитку. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81728  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Юрій Леонідович, Бабич Андрій Миколайович, Вахрів 
Андрій Петрович, Довгополов Олексій Вікторович, Бутко Олексій 
Іванович, Кривуля Сергій Вікторович, Когуч Дмитро Маркіянович, 
Гончарук Богдан Романович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AskWatcher"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма спільно працює з програмною системою ASK та призначена 
для здійснення постійного контролю за параметрами роботи 
технологічних об'єктів підприємства. Програма дозволяє диспетчеру 
реагувати на вихід технологічного об'єкта з оптимального режиму, що 
дає змогу попередити аварійні ситуації та уникнути втрат газу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81729  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Юрій Леонідович, Куценко Олександр Володимирович, 
Іщенко Володимир Вікторович, Вахрів Андрій Петрович, Вишняков 
В'ячеслав Вікторович, Бутко Олексій Іванович, Кривуля Сергій 
Вікторович, Когут Дмитро Маркіянович, Гончарук Богдан Романович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автотранспорт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для ведення обліку та звітності використання 
паливно-мастильних матеріалів та комплектуючих для автотранспортної 
техніки, складання та відстеження графіку замовлень 
автотранспорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81730  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Юрій Леонідович, Бабич Андрій Миколайович, Вахрів 
Андрій Петрович, Довгополов Олексій Вікторович, Бутко Олексій 
Іванович, Кривуля Сергій Вікторович, Когуч Дмитро Маркіянович, 
Гончарук Богдан Романович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ZvitDS"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для створення добових оперативних зведень та 
звітів контрагентам у виробничо-диспетчерській службі, поєднує 
функції електронних таблиць і здійснює весь цикл створення 
оперативної добової звітності та звітів для контрагентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81731  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євлаш Дмитро Валентинович, Іванов Євген Олександрович, Лебедєв 
Михайло Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Спільне підприємство "РАДМІРТЕХ" у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "RGCMetering"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для прийому даних від приладів, що працюють за 
протоколом RT VEGA, й збереження цих даних у реляційній системі 
управління базами даних (СКБД) MySQL. Під час прийому даних 
програма може передавати дані й керувальні команди приладу. Ці 
команди й дані попередньо мають бути записані у відповідну таблицю 
бази даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81732  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євлаш Дмитро Валентинович, Іванов Євген Олександрович, Лебедєв 
Михайло Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Спільне підприємство "РАДМІРТЕХ" у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "HASGAS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для прийому даних від приладів, що працюють за 
протоколом RT VEGA, й збереження цих даних у реляційній системі 
управління базами даних (СКБД) MySQL. Під час прийому даних  
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програма може передавати дані й керувальні команди приладу. Ці 
команди й дані попередньо мають бути записані у відповідну таблицю 
бази даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81733  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крошко Ірина Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Персональна 
освіта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Персональна освіта людини є своєчасною, доступною, 
альтернативною, достатньою, безперервною, системною, 
систематичною персональною смарт-освітою.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81734  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Репеде Тетяна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "STOP Дитина 
не товар"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81735  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Репеде Тетяна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення на чорному тлі 
"STOP Дитина не товар"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81736  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Репеде Тетяна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "Здорове 
дитинство без меж"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81737  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Репеде Тетяна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "Healthy 
Childhood without borders"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81738  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипка Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Кам'янська Січ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Походження запорізького козацтва - питання історичне. Минулі 
століття залишили нам великий масив наукових досліджень із історії і 
діяльності Війська Запорожського, який у ХХ ст. по здобуттю 
Україною державної незалежності почав активно вивчатись і став 
предметом постійного інтересу усіх не байдужих до славетного 
минулого наших предків. Однак з часом справжній дослідницький рух 
поступово зупинився і перейшов на шлях повторення уже відомого, а з 
деякого часу дослідження його впливу на розвиток нації та роль у 
державному будівництві з площини безпосереднього розгляду і 
викладення на підставі фактів із історичних джерел непомітно 
перейшло у площину праць догматичного характеру або 
"перетасовування" уже відомого. І даремно, адже архіви зберігають 
достатньо багато невідомого і цікавого, що стає своєрідним 
подарунком і відкриттям для всіх, хто цікавиться історією. Усе 
починається з малого...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81739  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безуглий В'ячеслав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Декоративна облицювальна плитка 
"Празька цегла 001" ("Облицювальна плитка "Празька цегла")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка фотографічних творів "Декоративна облицювальна плитка 
"Празька цегла 001" створена для використання в рекламних та 
інформаційних заходах у галузі будівельних матеріалів. Збірка творів 
містить різні варіанти фотографій художнього виконання дизайну 
плитки, які виконані в єдиному дизайнерському стилі. Стилістично 
усі варіанти зовнішньої поверхні плитки виконані як стародавня 
будівельна цегла. Кожна окрема фотографія плитки та її дизайн може 
використовуватися як окремий твір. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81740  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Максим Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "FreshBot"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір комп'ютерна програма "FreshBot" створена як мобільний 
додаток для здійснення (онлайн, в мережі інтернет) моніторингу цін 
на свіжі овочі і фрукти по всьому світу, відображаючи їх в розрізі 
трьох каналів: оптові ціни, роздрібні ціни і ціни від виробника. Твір 
може бути корисним для керівників компаній, підприємців та для 
будь-яких інших осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81741  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрєєв Андрій Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Коти Андрєєва 2014-2018" ("Коти Андрєєва")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка представлена малюнками котів, які дотепно зображають 
людей, їхні професії та явища масової культури. Кожен з 311 
малюнків супроводжується влучним коментарем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81742  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петроченков Валентин Георгійович, Костильова Тетяна 
Володимирівна, Любовецька Людмила Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ЕКОНОМІКА НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ" 
("Мережа")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-практична економічна і соціальна Програма "ЕКОНОМІКА 
НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ" ("МЕРЕЖА") - нова  економічна модель  
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застосування новітніх інформаційних технологій для принципового 
вирішення економічних, соціальних і екологічних проблем 
територіальних громад України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81743  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Володимир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методика викладання англійської мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81744  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Протасова Ольга Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Коучингова гра "Зеркало Жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Коучингова гра "Зеркало Жизни" - це гра-рішення, гра-відповідь, яка 
допоможе учаснику знайти себе, сформувати привабливіше уявлення 
про себе, виплутатися з мережі сталих звичок і завести нові. Гра дає 
можливість, в тому числі за допомогою спеціально підготованих 
афірмацій: зрозуміти, за що учасник ненавидить себе або чому падає 
його самооцінка; поглянути на себе і свою проблему/ситуацію/питан-
ня з позитивної і негативної точок зору; повернути гармонію в своє 
життя; бачити сильні сторони і приймати свої недоліки; 
проаналізувати причинно-наслідкові зв'язки, які привели учасника до 
цієї ситуації; розібратися з деструктивними мотивами і установками, 
що заважають; визначити свої внутрішні ресурси; зрозуміти як 
виробити самоповагу, який вплив мають погані думки. Родзинкою 
гри є комбінація коучингових, психоаналітичних і арт-терапевтичних 
завдань, що допомагають отримати відразу 3 типи консультацій, 
розумно витрачаючи при цьому свій час і фінанси.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81745  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорчук Дмитро Леонідович, Павлюк Володимир Володимирович, 
Завада Андрій Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення для 
проведення розрахунків можливостей технічних розвідок за місцем 
розташування об'єктів протидії технічним розвідкам "Модель-ПМ1" 
("Модель-ПМ1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для проведення розрахунків можливостей 
технічних засобів розвідок/спостереження. У СПЗ "Модель-ПМ1" 
забезпечено реалізацію таких функцій: розрахунок імовірнісних 
характеристик при веденні спостереження; перегляд та редагування 
констант, що використовуються при розрахунках; редагування баз 
даних характеристик та параметрів засобів спостереження та 
цільових об'єктів спостереження; геопросторове комп'ютерне 
моделювання процесів спостереження з використанням цифрових 
карт та електронної моделі рельєфу місцевості; графічна побудова зон 
дії засобів спостереження та зон уразливості об'єктів спостереження; 
формування звітних матеріалів за результатами розрахунків у 
графічному та текстовому вигляді. Зберігання даних та проведення 
математичних розрахунків реалізовано з використанням клієнт-
серверної архітектури. База даних характеристик та параметрів 
засобів розвідок/спостереження та цільових об'єктів реалізована за 
допомогою додатка MySQL.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81746  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  VIRGINIA (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Квітковий настрій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81747  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна, Тавровецька Наталія Іванівна, Чиж 
Альона Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-практичного характеру 
"Психодіагностичний інструментарій ставлення людини до ситуації 
онкологічного захворювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Психодіагностичний інструментарій ставлення людини до ситуації 
онкологічного захворювання запропонований для практичного 
застосування, а саме: діагностики сприйняття актуальної життєвої 
ситуації, з'ясування емоційно-поведінкових особливостей реагування 
людини на ситуацію онкозахворювання та з'ясування стадіальної 
динаміки, що допоможе у наданні якісної психологічної допомоги. 
Авторська методика призначена для студентів психологічної 
спеціальності, а також для кризових психологів, практикуючих 
психологів, соціальних працівників, а також для всіх тих, хто бажає 
самостійно знайти вихід з кризової ситуації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81748  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єременко Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Соціальний проект 
екодизайну верхнього одягу з використаної упаковки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені графічні зображення оригінального дизайну верхнього 
одягу з описом із використаної упаковки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81749  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єременко Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Дизайн форменого одягу для 
працівників міського транспорту м. Харкова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена збірка графічних зображень з описом оригінального 
дизайну одягу для працівників міського транспорту міста Харкова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81750  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухорукова Людмила Андріївна, Горбатенко Людмила Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Анімаційний ролик "Колірна гармонія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створений аудіовізуальний твір у вигляді анімаційного ролика 
"Колірна гармонія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81751  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єременко Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Дизайн жіночого весільного 
вбрання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Представлена збірка графічних зображень з описом оригінального 
дизайну жіночого весільного вбрання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81752  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єременко Ірина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Дизайн молодіжного жіночого 
одягу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена збірка графічних зображень з описом оригінального 
дизайну молодіжного жіночого одягу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81753  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паянок Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Регресійний аналіз в аудиті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Паянок Т. М. Регресійний аналіз в аудиті // Вісник 
Київського національного торговельно-економічного університету. - 
2017. - № 1 (111). - С. 117-126. 

 
Анотація   

Досліджено взаємозв'язок між показниками діяльності підприємства, 
що відображені в його фінансовій звітності. Проаналізовано динаміку 
використання виробничих запасів, за допомогою регресійного аналізу 
визначено фактори впливу на їх формування. Запропоновано 
методику дослідження для проведення аудиту фінансово-
господарської діяльності підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81754  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паянок Тетяна Миколаївна, Задорожня Ліна Адамівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Рейтингова оцінка України в міжнародному середовищі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Паянок Т. М., Задорожня Л. А. Рейтингова оцінка 
України в міжнародному середовищі // Фінанси України. - 2014. - № 5 (222). - 
С. 48-60. 

 
Анотація   

Проаналізовано рейтингову оцінку соціально-економічного 
становища України серед країн світу та країн пострадянського 
простору в динаміці. Здійснено групування країн світу за індексом 
глобальної конкурентоспроможності. Проаналізовано фактори, що 
негативно впливають на місце України в рейтингу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81755  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Живєнков Євген Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Живой замок. Через тернии" ("Живой замок")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга "Живой замок. Через тернии" - літературний письмовий твір в 
стилі фентезі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81756  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Товарознавець"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81757  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якубаш Михайло Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Психотерапевт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81758  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Склярук Тетяна Василівна, Панас Ярослав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет "Львівська політехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економіка праці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Склярук Т. В. Економіка праці : навч. посібник /           
Т. В. Склярук, Я. В. Панас. - Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2017. - 228 с. 

 
Анотація   

Висвітлено теоретичні та прикладні аспекти економіки праці в 
системі менеджменту організацій, які знайшли своє прикладне 
відображення у визначенні потреби в трудових ресурсах, застосуванні 
методів і прийомів менеджменту з метою ефективного використання 
трудових ресурсів організації, застосуванні методів ефективного 
використання наявних трудових ресурсів з метою забезпечення 
продуктивності праці та прибутковості організації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81759  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарчин Галина Миронівна, Винничук Роксолана Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет "Львівська політехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління конфліктами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Захарчин Г. М. Управління конфліктами :                
навч. посібник / Г. М. Захарчин, Р. О. Винничук. - Львів : 
Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 160 с. 

 
Анотація   

Висвітлено теоретичні та прикладні аспекти управління конфліктами 
в системі менеджменту організацій. Охарактеризовано об'єктивні та 
суб'єктивні причини конфліктних ситуацій, підходи до класифікації 
конфліктів, життєвий цикл конфлікту. Описано стратегії управління 
конфліктами, технології запобігання конфліктам та механізм їх розв'язання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81760  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошин Євген Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Реймський манускрипт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молода чорниця Луїза після загадкової загибелі настоятельки їде до 
Києва в пошуках зниклої другої частини Реймського манускрипту, 
який привезла до Франції королева Анна Ярославна і за яким полює 
російський шпигун Арден Батиєв. Дія розгортається паралельно в 
наші часи і в ХІ столітті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81761  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аверіхіна Тетяна Володимирівна, Аверіхін Микола Максимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Управління логістичними ризиками при перевезенні 
вантажів морським транспортом"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аверіхіна Т. В., Аверіхін М. М. Управління 
логістичними ризиками при перевезенні вантажів морським 
транспортом // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 5. - С. 15-18. 

 
Анотація   

В статті викладено авторське бачення проблем управління 
логістичними ризиками при перевезенні вантажів морем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81762  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аверіхіна Тетяна Володимирівна, Аверіхін Микола Максимович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз передумов виходу вітчизняних підприємств 
харчової промисловості на міжнародні ринки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аверіхіна Т. В., Аверіхін М. М. Аналіз передумов 
виходу вітчизняних підприємств харчової промисловості на 
міжнародні ринки // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 6/5. - С. 9-12. 

 
Анотація   

В статті викладено авторське бачення передумов виходу вітчизняних 
підприємств харчової промисловості на міжнародні ринки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81763  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аверіхіна Тетяна Володимирівна, Єгоров Микола Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Статистичний аналіз динаміки ВВП в Україні за 
1996-2015 роки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єгоров М. Ю., Аверіхіна Т. В. Статистичний аналіз 
динаміки ВВП в Україні за 1996-2015 роки // Економіка. Фінанси. 
Право. - 2017. - 2/2. - С. 24-29. 

 
Анотація   

В статті викладено авторське бачення сутності валового 
внутрішнього продукту і його роль як в Системі національних 
рахунків, так і в економіці в цілому.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81764  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Струтинський Богдан Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Положення про Всеукраїнський 
фестиваль недержавних театрів "Відкрита сцена" ("Open Stage")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Всеукраїнський фестиваль недержавних театрів "Відкрита сцена" 
("Open Stage")" є культурно-мистецьким заходом, заснованим у 2018 
році Національною спілкою театральних діячів України з метою 
підтримки креативних проектів та відзначення найбільш визначних 
творчих досягнень недержавного театрального сектору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81765  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Струтинський Богдан Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція культурно-мистецького 
заходу "Київський музейний форум (KYIV MUSEUM FORUM)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Культурно-мистецький захід "Київський музейний форум (KYIV 
MUSEUM FORUM)" є заходом, спрямованим на налагодження 
міжсекторального діалогу між музеями та театрами з урахуванням 
основних сучасних світових тенденцій розвитку музейної справи. 
Форум є щорічним, має статус міжнародного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81766  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щелоков Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІНТРА": пошуково-аналітична система та 
інтерактивна карта для об'єднаних територіальних громад, міста, 
села, селища" ("INTRA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81767  
 
Дата реєстрації авторського права  26.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абакуменко Ольга Вікторівна, Лук'яшко Павло Олександрович, 

Вікнянська Анастасія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Ретроспектива використання фінансових 

інструментів ДП "НАЕК "Енергоатом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття орієнтована на ідентифікацію особливостей та проблем 
використання фінансових інструментів ДП "НАЕК "Енергоатом" - 
основи електроенергетичного сектору України.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81768  
 
Дата реєстрації авторського права  26.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сатушева Карина Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Консолідація фінансової звітності як інструмент 

управління фінансовими установами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Набули подальшого розвитку методичні підходи щодо аналізу якості 
консолідованої фінансової звітності фінансово-кредитних установ 
завдяки використанню показника гласності та прозорості звітності, 
що дозволяє врахувати взаємоз'язки між інформаційними потоками 
на різних рівнях консолідації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81769  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сатушева Карина Валеріївна, Наумік-Гладка Катерина Георгіївна, 
Писарчук Оксана Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Механізм аналітично-облікового забезпечення 
маркетингового розвитку е-економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81770  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яшко Павло Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Аналіз планів оновлення електроенергетики 
України в рамках проектів міжнародної технічної допомоги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є оцінка практики надання українському 
електроенергетичному сектору коштів в рамках проектів міжнародної 
технічної допомоги (МТД) і спроба спрогнозувати подальшу 
ефективність даного фінансового інструмента щодо фінансування 
проектів модернізації електроенергетики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81771  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абакуменко Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Досвід використання фінансових інструментів 
модернізації електроенергетики країнами Північноамериканського 
континенту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є узагальнення досвіду країн материкової частини 
Північної Америки щодо запровадження фінансових інструментів 
модернізації електроенергетичного сектору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81772  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнедіна Катерина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Використання фінансових інструментів для 
модернізації електроенергетики: досвід країн Європи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено огляд фінансових інструментів, які використовуються у 
країнах Європи для модернізації електроенергетики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81773  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світлана Славіна (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів та пісень "Відверто від щасливої жінки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка поетичних творів одного автора, які мають соціальну, ліричну 
та автобіографічну спрямованість. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81774  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піскова Жанна Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розвиток системи оподаткування природокористування та 
природоохоронної діяльності в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто еволюцію розвитку базових елементів системи 
оподаткування природокористування та прородоохоронної діяльності 
в Україні; проаналізовано фіскальну ефективність цієї системи. 
Досліджено її функції. З'ясовано, що система повинна здійснювати 
фіскальну і регуляторну функції, стимулювати до економного 
витрачання природних ресурсів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81775  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піскова Жанна Валентинівна, Козинець Інна Іванівна   
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методичні новації проведення ділової гри "Оподаткування 
підприємства" для підготовки студентів-податківців митної служби"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методологію проведення ділової гри "Оподаткування 
підприємства" для підготовки фахівців ступеня вищої освіти 
"бакалавр" галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 
спеціальності 071 "Облік та оподаткування". Визначено розподіл часу 
для кожного етапу гри та алгоритм її проведення. Сприяє розвитку 
спеціальних компетенцій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81776  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козинець Інна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості віртуального спілкування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано особливості самопрезентації людини та комунікації її 
в комп'ютерних мережах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81777  
 
Дата реєстрації авторського права  26.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козинець Інна Іванівна, Осацька Юлія Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Ділова гра "складання кошторису будівельного проекту" як 

елемент тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методику проведення ділової гри як елемента тренінгу 
для студентів, які навчаються за галуззю знать 07 "Управління та 
адміністрування" спеціальності 076 "Підприємство, торгівля та 
біржова діяльність".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81778  
 
Дата реєстрації авторського права  26.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козинець Інна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Мозковий штурм як одна з форм колективного обговорення 

проблем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подано аналіз мозкового штурму та його різновидів як однієї з форм 
колективного обговорення проблем для подальшого використання 
цього теоретичного матеріалу під час аудиторних занять з української 
мови за професійним спрямуванням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81779  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козинець Інна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості формування засобів невербальної комунікації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено особливості використання невербальних засобів 
комунікації в процесі спілкування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81780  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцина Вікторія Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Модель оцінки економічної ефективності 
аутсорсингу при виробництві товарів промислового призначення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яцина В. В. Модель оцінки економічної ефективності 
аутсорсингу при виробництві товарів промислового призначення // 
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. - 
2014. - № 1 (16). - С. 178-190. 

 
Анотація   

В статті обґрунтовано доцільність вивчення ефективності 
застосування аутсорсингу з точки зору теорії трансакційних витрат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81781  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кугай Наталія Василівна, Борисов Євген Миколайович, Шелудько 
Вадим Іванович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Основи комплексного аналізу 
(практикум)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кугай Н. В., Борисов Є. М., Шелудько В. І. Основи 
комплексного аналізу (практикум) : Навчально-методичний посібник. 
- Харків, 2017. - 120 с. 

 
Анотація   

У посібнику наведено основні теоретичні факти та задачі з основних 
розділів комплексного аналізу: комплексні числа та дії над ними, 
диференціювання функцій комплексної змінної, гармонічні функції та 
рівняння Лапласа, степеневі, експоненціальні, тригонометричні 
функції. Значну увагу приділено розгляду поняття інтеграла від 
функцій комплексної змінної, степеневим рядам та рядам Лорена, 
теорії лишків та її застосуванню до обчислення різних типів 
інтегралів від функцій комплексної змінної.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81782  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабашнюк Віталій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Валеологія 
вищої школи: методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи студентів спеціальності "Середня освіта (Фізична культура)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлені засади методології та організації науково-дослідної 
діяльності студентів на практичних заняттях при вивченні ними 
"Валеологія вищої школи". Подано питання, завдання, перелік 
літературних джерел для підготовки практичних занять, а також 
різноманітні методики практичних досліджень з валеології. 
Представлено навчально-методичний матеріал з дисципліни 
"Валеологія вищої школи" за кредитно-модульною системою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81783  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазіна Олександра Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концептуальні основи управлінської звітності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В статті сформовано базову концепцію управлінської звітності як 
структуровану модель взаємопов'язаних та взаємозалежних 
елементів. Визначено основні структурні елементи базової концепції 
управлінської звітності, розкрито поняття концепції та її різноманітні 
прояви базової концептуальної основи управлінської звітності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81784  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благой Віталій Валерійович, Блага Вікторія Вікторівна, Янченко 
Наталія Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Регіональні аспекти стратегії сталого 
соціального-економічного зростання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Необхідна розробка змістовно-аналітичної основи та процесної 
конструкції системи функціонального оновлення фінансової 
структури як інструмента модернізації згідно з євровимогами щодо 
якісного поліпшення механізмів взаємодії та узгодження економічних 
інтересів споживачів автотранспортних послуг, структур 
транспортної галузі і місцевих органів держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81785  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  HULK (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вітер надій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81786  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федчак Ігор Андрійович, Марець Богдан Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Організація протидії розкраданню лісодеревини 

підрозділами захисту економіки Національної поліції України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії комплексно висвітлено діяльність з протидії 
оперативними підрозділами захисту економіки Національної поліції 
України розкраданню лісодеревини. Охарактеризовано сучасний стан 
лісової галузі, розглянуто стан правового регулювання відносин 
лісокористування та правових заходів з охорони лісу в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81787  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисовський Михайло Дмитрович, Федчак Ігор Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Посібник "Сутність та профілактика злочинів проти статевої свободи 

та статевої недоторканості неповнолітніх і малолітніх"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено тенденції, сутність та подано характеристику статевих 
злочинів щодо неповнолітніх та малолітніх. Аналізуються заходи 
загальної та оперативно-розшукової профілактики дій сексуального 
характеру щодо неповнолітніх та малолітніх.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81788  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райко Діана Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Стратегічне управління розвитком маркетингової 
діяльності: методологія та організація"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Райко Д. В. Стратегічне управління розвитком 
маркетингової діяльності : методологія та організація : Монографія. - Х. : 
ВД "ІНЖЕК", 2008. - 632 с. 

 
Анотація   

Обґрунтовано консолідовані теоретичні положення інтеграційної 
теорії стратегічного управління розвитком маркетингової діяльності 
промислового підприємства, розглянуто пропозиції з організаційного 
забезпечення управління маркетинговою діяльністю промислового 
підприємства на основі економіко-математичного моделювання з 
урахуванням пропозицій відділу розвитку в департаменті маркетингу 
та рекомендацій відділу розвитку в департаменті маркетингу, та 
рекомендації щодо стимулювання їх керівників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81789  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райко Діана Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Конкурентоспроможність інтегрованих структур бізнесу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено конкурентоспроможність інтегрованої структури бізнесу 
як стану бізнес-структури, утвореної шляхом угрупування 
(об'єднання) суб'єктів господарювання, який дозволяє задовольняти 
певні інтереси власників (акціонерів, держави), персоналу, 
споживачів, партнерів, держави більш привабливими засобами або на 
більш ефективних умовах порівняно з іншими.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81790  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райко Діана Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Моделювання формування складу системи "споживач - 
підприємство - партнер", ефекту від її взаємодії та бюджету 
інформаційної взаємодії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розроблено комплекс економіко-математичних моделей до 
формування складу системи "споживач-підприємство-партнер" та 
ефекту від її функціонування, а також здійснено формування бюджету 
інформаційної взаємодії, яка дозволяє підприємствам здійснити 
моделювання зв'язків в системі  "споживач-підприємство-партнер".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81791  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райко Діана Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інформаційна взаємодія підприємства в процесі 
маркетингової діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано активний обмін між підприємством і його партнерами 
та підприємством і споживачами, причому не лише комунікаціями, а 
й інформацією. Останній вид обміну являє собою інформаційну 
взаємодію, основна ідея якої полягає в тому, що об'єктом управління є 
відношення (комунікація) зі споживачами, партнерами та іншими 
учасниками процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81792  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райко Діана Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Маркетингові комунікації як інструмент інформаційної 
взаємодії між підприємством, партнерами, споживачами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано сутності інтегрованих маркетингових комунікацій, 
уточнено класифікації видів інформаційної взаємодії за новими 
ознаками - сутність або характер процесу взаємодії, етапи життєвого 
циклу взаємовідносин, рівень бізнесової привабливості партнера, 
рівень готовності споживача.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81793  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райко Діана Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Підприємство, партнер, споживач: теорія та практика 
взаємодії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Райко Д. В. Підприємство, партнер, споживач : теорія 
та практика взаємодії : Монографія - Х. :  ФОП Александрова К.М. ;              
ВД "ІНЖЕК", 2010. - 320 с. 

 
Анотація   

Обґрунтовано формування стратегій розвитку маркетингової 
діяльності суб'єкта господарювання, запропоновано використовувати 
три складові: конкурентоспроможність підприємства, бізнесову 
привабливість партнерів щодо співпраці з ними, готовність 
споживачів до споживання продукції виробничо-технічного 
призначення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81794  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хобта Юлія Андріївна (Alindasvit)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Романс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81795  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хобта Юлія Андріївна (Alindasvit)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Пробач"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81796  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Розділ ІХ монографії "Ефективність системи управління 

підприємством: теоретико-методологічні аспекти та механізми 
реалізації": "Особливості фінансування інноваційного розвитку 
промислових підприємств регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Куценко Т. М. Особливості фінансування 

інноваційного розвитку промислових підприємств регіону // 
Ефективність системи управління підприємством: теоретико-
методологічні аспекти та механізми реалізації. - 2014. - С. 222-276. 

 
Анотація   

Проаналізовано зарубіжний досвід фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81797  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьминчук Наталія Валеріївна, Куценко Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Підходи до діагностики соціально-економічного потенціалу 

регіону як основи ефективної стратегії управління"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено методи кількісного оцінювання й аналізу розвитку 
соціально-економічного потенціалу регіону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81798  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гришко Наталя Євгеніївна, Іщенко Світлана Вікторівна, Глазунова 

Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "The justification of the mechanism for the preventive managing 

of the realization process of the town strategic development"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: N. Grishko, S. Ischenko, O. Hlazunova. The justification 

of the mechanism for the preventive managing of the realization process of 
the town strategic development // Вісник Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського. - 2016. - Випуск 6/2016 
(101) частина 2. - С. 14-19. 

 
Анотація   

Досліджено підходи до формування механізму моніторингу та 
оцінювання ефективності реалізації стратегії розвитку міста на 
засадах системності та партисипативності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81799  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Теоретичні основи формування стратегії інноваційного 

розвитку в контексті інтенсифікації інноваційних процесів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Уточнено сутність стратегії інноваційного розвитку економіки з 
урахуванням узагальнення існуючих теоретичних підходів та 
концепцій розвитку інноваційної діяльності, окреслено основні її 
характеристики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81800  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслак Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Перспективні напрямки й можливі соціально-
економічні наслідки диверсифікації інноваційного розвитку 
промисловості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Перспективні напрямки й можливі соціально-
економічні наслідки диверсифікації інноваційного розвитку 
промисловості : монографія / О. І. Маслак. - Кременчук :                          
Вид. ПП Щербатих О.В., 2010. - 168 с. 

 
Анотація   

Обґрунтовано підходи до формування галузевої та територіальної 
диверсифікації інноваційного розвитку промисловості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81801  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслак Ольга Іванівна, Гришко Наталя Євгеніївна, Глазунова Ольга 
Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підрозділ 2.1 колективної монографії "Сталий розвиток в умовах 
глобалізаційних процесів сучасності": "Розвиток методичного 
інструментарію економічного стимулювання екологізації 
нафтопереробної галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Маслак О. І., Гришко Н. Є., Глазунова О. О. 
Розвиток методичного інструментарію економічного стимулювання 
екологізації нафтопереробної галузі // Сталий розвиток в умовах 
глобалізаційних процесів сучасності : колективна монографія за 
загальною редакцією О. І. Маслак - 2017. - С. 58-82. 

 
Анотація   

Твір присвячено обґрунтуванню підходів до стимулювання 
екологізації підприємств нафтопереробної галузі України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81802  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслак Ольга Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Диверсифікація інноваційного розвитку промисловості 
України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Диверсифікація інноваційного розвитку 
промисловості України : монографія / О. І. Маслак. - Львів : ІРД НАН 
України, 2010. - 456 с. 

 
Анотація   

Твір присвячено сучасним теоретичним, методологічним та 
прикладним засадам функціонування промисловості та 
диверсифікації її іноваційного розвитку, а також акцентовано увагу 
на її проблемах і соціально-економічних наслідках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81803  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довжук Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи музеєзнавства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розглядаються як теоретичні положення науки 
"музеєзнавство", так і питання практичної діяльності музею в 
сучасному суспільстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81804  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довжук Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Нова Історія України (середина ХVII - початок ХХ ст.)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику розглядається новий період історії України - із середини 
ХVII - до початку ХХ ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81805  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довжук Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Індустріальний Донбас в історії розвитку економіки 
Наддніпрянської України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розгладається історія промислового розвитку 
Донецького басейну післяреформеного періоду в контексті еволюції 
економіки України, що перебувала під владою Російської імперії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81806  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довжук Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Історія культури України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику розглядається історія української культури - від 
первісного суспільства до кінця ХХ ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81807  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Товкач Максим Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты Жизнь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81808  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Товкач Максим Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Віра, Надія, Любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81809  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янченко Наталія Вікторівна, Бєлоглазова Катерина Вячеславівна, 

Скріпка Інна Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Янченко Н. В., Бєлоглазова К. В., Скріпка І. А. 

Конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці // 
Молодий вчений. - 2018. - № 51.1 (57.1) - С. 107-109. 

 
Анотація   

Проаналізовано ринок праці, визначено нові критерії професійної 
придатності працівників. Надано визначення сутності 
конкурентоспроможності молоді на ринку праці та чинників, що 
впливають на реалізацію конкурентних переваг молоді. 
Запропоновано заходи щодо налагодження соціально-партнерських 
відносин між сферою освіти, державою та роботодавцями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81810  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благой Віталій Валерійович, Блага Вікторія Вікторівна, Янченко 

Наталія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Вдосконалення системи державного управління в галузі 

охорони довкілля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На території Харківського регіону існує ціла низка проблем 
екологічного спрямування, які не вирішуються упродовж тривалого 
часу і украй негативно впливають на довкілля. Аспекти забруднення 
атмосферного повітря в Харківському регіоні є актуальним, оскільки 
Харківська область одна з найбільших регіонів по рівню території і 
населення. Усі ці факти обумовлюють наявність цілого комплексу 
екологічних проблем і створюють велике навантаження на природне 
довкілля, особливо на стан атмосферного повітря. Це актуалізує 
необхідність пошуку усталеного комплексного підходу, методичного 
інструментарію і критеріїв оцінки в вирішенні проблем забруднення 
атмосферного повітря регіону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81811  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусенко Тетяна Борисівна (Tetiana, Sil Brook)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я подарю тебе рубин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нотний запис для фортепіано пісні "Я подарю тебе рубин" на вірші 
Федора Сологуба з текстом віршів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81812  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусенко Тетяна Борисівна (Tetiana, Sil Brook)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Девочка из Твиттера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нотний запис для фортепіано та текст пісні "Девочка из Твиттера".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81813  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусенко Тетяна Борисівна (Tetiana, Sil Brook)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір для фортепіано "I Am Thinking Of You"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 Нотний запис для фортепіано музичного твору "I Am Thinking Of 
You".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81814  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Затварський Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сценарій шокбольного турніру, правила гри 
"ШОКБОЛ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Шокбольний турнір - це спортивний турнір, в якому усі учасники 
перебувають у справді рівних умовах. Шокбол - це гра з м'ячем, 
захоплююча і сучасна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81815  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благой Віталій Валерійович, Блага Вікторія Вікторівна, Тихомирова 
Анастасія Олексіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Коворкінг у контексті розвитку бізнес-туризму"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано екосистемне значення коворкінгу. Обґрунтовано 
необхідність розвитку бізнес-туризму, що є "точкою зростання" 
туристичної галузі в цілому. Проаналізовано ринок колективного 
простору в Україні. Встановлено переваги і недоліки коворкінгу. 
Розроблено рекомендації щодо зростання ринку бізнес-туризму 
завдяки розвитку коворкінгу в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81816  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радіонова Наталія Йосипівна, Велігура Антон Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок виробничих затрат на підставі 
СВМ-моделі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт призначений для розрахунку виробничих затрат 
на підприємстві з використанням методології СВМ і являє собою 
інформаційну систему, основу якої складає сховище даних, яке 
містить інформацію про джерела витрат (матеріали, технологічні 
операції, логістика), перелік виробів, кошторис та перелік 
технологічних операцій для кожного виробу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81817  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резунов Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до відео "Палаючий камінь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій до відео "Палаючий камінь" містить інформацію щодо 
технічного завдання, характеристик та умов для його створення, у 
тому числі вимоги до фронту (HD, SD, MP3, AVI), тривалості відео, 
процесу зйомки (під горизонтальним кутом із збереженням реальних 
розмірів, статично), діючих елементів відео (дрова лежать купчасто,  
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прогорілі не до вугілля; полум'я горить розмірено, направлено вгору, 
задня стінка - розташована за дровами тверда вертикальна поверхня, 
нечітко відображає відблиски полум'я), звукового супроводу 
(природний шум горіння).   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81818  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Євгенія Анатоліївна, Свириденко Олександр 

Олександрович, Диба Олександр Михайлович, Осадчий Євгеній 
Сергійович, Іващенко Алла Іванівна, Сибірянська Юлія 
Володимирівна, Гернего Юлія Олександрівна, Ігнатова Юлія 
Володимирівна, Рудик Наталія Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Інформаційна інтернет-платформа з 

підтримки інновацій малого та середнього бізнесу та проектів 
представників наукової спільноти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81819  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Диба Олександр Михайлович, Осадчий Євгеній Сергійович, Поліщук 

Євгенія Анатоліївна, Іващенко Алла Іванівна, Сибірянська Юлія 
Володимирівна, Гернего Юлія Олександрівна, Ігнатова Юлія 
Володимирівна, Рудик Наталія Василівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Development of small and medium 

enterprises: the eu and east-partnership countries experience"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81820  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задніпряна Ірина Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка ескізів "Логотип та фірмовий стиль Міжнародного фестивалю 

сучасної клезмерської музики Kyiv Klezmer Fest"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка ескізів "Логотип та фірмовий стиль Міжнародного фестивалю 
сучасної клезмерської музики Kyiv Klezmer Fest" було створено 
автором з метою використання як фірмового стилю музичного 
фестивалю, з метою створення декорацій для видовищ та з метою 
створення рекламної та поліграфічної продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81821  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терельов Микола Сергійович, Терельова Ольга Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формула "In TETABET"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81822  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабєєв Володимир Павлович, Жабєєв Георгій Володимирович, 
Жабєєв Павло Володимирович, Жабєєва Ірина Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Стартап "Спосіб затримки 
виникнення та/або уповільнення розвитку корозії суходільних, 
річкових та морських мостів, до складу яких входять залізобетонні 
елементи. Варіанти реалізації" ("АнтиКор")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Сутність способу полягає в одночасному хімічному, механічному 
та/або хімічно-механічному захисті елементів конструкції мосту та 
оточуючої його території.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81823  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лосєв Станіслав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Самоисцеление личности" ("Метод Лосева С. И.")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма з 34-х медитивних практик (Метод Лосєва або самозцілення 
Особистості або Безлогічний Метод Вирішення Негативних Програм) 
дозволяє самостійно знаходити і усувати витоки будь-яких проблем: зі 
здоров'ям, із самореалізацією, із відносинами з близькими та рідними 
та іншими людьми, позбутися залежності від шкідливих звичок, 
пошук власного ресурсу для мотивації жити та йти до мети, а також з 
будь-якими іншими життєвими проблемами сучасної людини на рівні 
підсвідомості. Метод Лосєва С. І. рекомендовано для використання в 
шкільних та дошкільних закладах, а також для широких мас 
населення України, у зв'язку з їх доступністю, природністю, 
простотою використання та ефективністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81824  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Денис Віталійович, Різоль Андрій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Премія кінокритиків України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Премія кінокритиків України" - проект заснування незалежної 
кінопремії українським фільмам від кінокритиків України, вибір 
фільмів професіоналами з відповідною кваліфікацією; розбудова 
майданчика для професійного росту спільноти вітчизняних 
кінокритиків і акумулювання уваги до українських талантів, їх  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

760 

підтримка; формування аудиторії, здатної критично оцінювати твори 
кіномистецтв та дискутувати про них на високому інтелектуальному 
рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81825  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Volodymir Smith (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів з текстом "Музичний альбом "Модні думки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли такі пісні: "Amerikano", "i-phone",  "Jimm bin",  
"Ага",  "Березень",  "Весілля",  "Колискова", "План",  "Таможня",  
"Танці". 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81826  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журіда Андрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Свадебный подарок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Російською мовою. Еротично-містично-романтично-реалістична 
історія про реалізацію найсміливіших фантазій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81827  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журіда Андрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

761 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Случайный попутчик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Російською мовою. Іронічна історія випадкової зустрічі двох жінок, 
яка назавжди змінила їх переконання та подальшу долю.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81828  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власюк Ірина Миколаївна, Матвєєв Ігор Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "Чаклунка в пуантах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сьогодення. Київ (місто відьом і чаклунок), юна мулатка балерина 
Олена наділена відьомським даром. Її таємним охоронцем є кіт (білий 
з різнокольоровими очима), він намагається довести її до ініціації, 
після чого вона опанує свої сили і стане хранителькою рівноваги 
Києва між темними і світлими силами. Для проведення ініціації Олені 
потрібно знайти 4 камені стихій, що сховані в стародавніх будинках 
Києва. У неї зовсім мало часу, так як це вона має зробити до свого 
сімнадцятиріччя, інакше сили, що приховані в ній, можуть 
зруйнувати її розум і призвести до загибелі. Її головним ворогом є 
могутній чаклун, в минулому інквізитор, який багато століть 
живиться магічним даром відьом, що пройшли ініціацію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81829  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тесля Юрій Миколайович, Єгорченков Олексій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Рефлекторна інтелектуальна система"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для роботи системи, що здатна виробляти рефлекси на 
несилові (інформаційні) впливи і реагувати на комбінації впливів  
згідно з виробленими рефлексами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81830  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сулаєва Наталія Вікторівна, Степаненко Микола Іванович, 
Гнізділова Олена Анатоліївна, Манжелій Наталія Михайлівна, Федій 
Ольга Андріївна, Павленко Юлія Григорівна, Степаненко Ніна 
Степанівна, Браїлко Юлія Іванівна, Седих Кіра Валеріївна, Моргун 
Володимир Федорович, Метельська Наталія Йосипівна, Пахомова 
Наталія Георгіївна, Березан Валентина Ігорівна, Лобач Олена 
Олександрівна, Чорнощоков Анатолій Євгенович, Саєнко Тетяна 
Валентинівна, Мужикова Ірина Мирославівна, Благова Тетяна 
Олександрівна, Горголь Петро Степанович, Жиров Олександр 
Анатолійович, Погребняк Марина Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені                      
В. Г. Короленка 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Психолого-педагогічний факультет Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Висвітлено 40-річну історію й сучасність психолого-педагогічного 
факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81831  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литовченко Ірина Володимирівна, Хвостенко Владислав Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Теоретико 
методичні підходи до визначення поняття "трансфер технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі проаналізовані підходи до визначення сутності трансферу 
інновацій, подане авторське тлумачення категорії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81832  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безкоровайна Ірина Миколаївна, Скрипник Ігор Миколайович, 
Марченко Алла Володимирівна, Наконечний Денис Олександрович, 
Найдьон Арсеній Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеокурс наукового характеру "Освоєння практичних навичок 
обстеження офтальмологічних хворих"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81833  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Шарко Олександр Володимирович, 
Гусаріна Наталія Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Бізнес-аналітика сучасного 
стану динаміки інноваційної діяльності в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81834  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желіба Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Освіта і ґендер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розроблено для підготовки магістрів-політологів, що 
спеціалізуються на гендерних студіях. Зміст: теорія гендерної  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 

764 

політики та методика проведення занять з гендерних студій. Кожна 
частина складається із структури курсу та запитань для вивчення 
змісту, містить запитання та завдання для самоперевірки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81835  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовтоніжко Любов Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий письмовий твір "Всесвітня культурна спадщина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написаний у жанрі наукової публіцистики і торкається проблем 
правознавства та культурології. У творі дається короткий аналіз суті і 
походження поняття "культурна спадщина", висвітлюються різні 
підходи до визначення його генези, змісту і суспільного значення у 
міжнародному масштабі. Автором робиться спроба визначити роль і 
відповідність законодавства, яке регламентує суспільні відносини, 
пов'язані з колом предметів, що їх автор визначає як "всесвітня 
культурна спадщина", та даються пропозиції щодо застосування 
цього поняття у його практичній площині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81836  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Павло Анатолійович, Дон Євген Генріхович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Кохаю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей твір носить таку назву тому, що є лейтмотивом проекту, він був 
написаний заздалегідь та шукав свого виконавця, який буде 
виконувати пісню в поп-ліричному стані з душею та натхненням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81837  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кубкін Дмитро Георгійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "С - ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Библиотека тестирования критических 
устройств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою розробленої комп'ютерної програми "Бібліотека 
тестування критичних пристроїв" здійснюється управління 
автоматизованою системою тестування для запобігання раптовому 
виходу з ладу пристроїв, обладнання та технічних систем, неналежна 
робота яких породжує небезпечні ситуації. Комп'ютерна програма 
призначена для відображення інформації про автоматичне тестування 
критичних пристроїв і повідомлення про виявлення технологічної 
аварії від критичних пристроїв.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81838  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міляєв Юрій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "С - ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Управление освещением"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою комп'ютерної програми "Управління освітленням" 
здійснюється автоматизоване управління системою основного і 
резервного освітлення об'єкта (як внутрішнього, так і зовнішнього). 
Комп'ютерна програма призначена для відображення інформації про 
стан системи управління системою основного і резервного освітлення 
об'єкта. За допомогою комп'ютерної програми вирішуються наступні 
завдання: візуалізація стану органів управління і завдань розкладу 
груп освітлення; індикація стану і роботи груп освітлення; керування 
перемиканням станів системи в тимчасових інтервалах.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81839  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гук Олександр Валентинович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "С - ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Библиотека управления судо-погрузочной 
машины"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою розробленої комп'ютерної програми "Бібліотека 
управління судно-навантажувальної машини" здійснюється 
реалізація автоматизованої системи управління позиціонуванням і 
завантаженням сипучих вантажів, продуктів, матеріалів для 
вантажних зернових машин, що застосовуються на судно-
навантажувальних зернових комплексах. Метою розробки даної 
комп'ютерної програми є організація систем автоматичного контролю 
і управління всіма вузлами і механізмами судно-навантажувальних 
машин, підвищення їх продуктивності, зниження енерговитрат на 
перевантаження, запобігання аварійним ситуаціям, пов'язаним з 
завалами сипучих вантажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81840  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міляєв Юрій Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "С - ІНЖИНІРИНГ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматическая система управления 
бункерными весами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою розробленої комп'ютерної програми "Автоматична 
система управління бункерними вагами" реалізується людино-
машинний інтерфейс, призначений для відображання інформації про 
стан системи управління бункерними вагами і впливу на неї, а також 
забезпечення взаємодії оператора з керованими їм машинами. 
Людино-машинний інтерфейс вирішує наступні завдання: візуалізація 
процесу; управління процесом з боку оператора; відображення 
повідомлень; архівування значень процесу або повідомлень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81841  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Едуард Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Підійми перлину"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Часто справжні скарби живуть поруч з нами. І, як правило, їх 
найважче побачити.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81842  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проскурня Олена Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Основні елементи системи відновлення бізнесу 
енергетичного підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою дослідження було визначення елементів системи відновлення 
бізнес-процесів та структуризація процесу планування забезпечення 
безперервної діяльності організації. В ході дослідження було 
визначено основні елементи системи відновлення бізнесу 
енергетичного підприємства та три стадії планування забезпечення 
безперервної діяльності. При застосуванні основних принципів та 
моделі забезпечення безперервної діяльності енергетичне 
підприємство має змогу підвищити здатність адекватно реагувати, 
управляти ситуацією і швидко відновлювати діяльність організації 
після інцидентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81843  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бережна Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Виготовлення натуральних твердих шампуней"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81844  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губаль Алла Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Диво Поділля ТУЛЬЧИН. Путівник по місту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Путівник являє собою інформацію про унікальні історичні місця 
населеного пункту Тульчин у Вінницькій області з авторським 
описом та фотографіями дивовижних раритетних архітектурних 
споруд, пам'ятників, мальовничої природи та незвичного  підземного 
міста.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81845  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чугуєва Інна Євгенівна, Мороз Руслана Анатоліївна, Опанасенко 
Людмила Анатоліївна, Кучманич Ірина Миколаївна, Савенкова Ірина 
Іванівна, Шевчук Олена Сергіївна, Шевчук Сергій Петрович, Санько 
Карина Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колективна монографія "Психолого-педагогічні засади становлення 
професійної суб'єктності майбутніх психологів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В дослідженні проаналізовано зовнішні та внутрішні чинники 
становлення професійної суб'єктності та об'єктивні чинники впливу 
на формування професійної суб'єктності майбутніх фахівців різних 
напрямів підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81846  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Руслана Анатоліївна, Чугуєва Інна Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма 

розвитку професійної суб'єктності майбутніх психологів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розвитку професійної суб'єктності майбутніх психологів 
спрямована на формування психологічної готовності до професійної 
діяльності, що визначає конкурентоспроможність фахівця на ринку 
праці в пост-індустріальну епоху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81847  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоботова Еліна Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методика визначення 

розподілу природних радіонуклідів і видів їх надлишкового 
концентрування в мінералах промислових відходів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Впровадження маловідомих технологій стимулює використання 
промислових відходів як сировини для інших технологічних процесів. 
У зв'язку з цим актуальні аспекти радіаційної безпеки відходів. 
Вивчення накопичення радіонуклідів мінералами сировинних 
матеріалів може сприяти визначенню шляхів зниження його 
радіоактивності. Скорегована оптимальна методика наукових 
досліджень радіаційних характеристик промислових відходів дозволяє 
найбільш ефективно і повно вивчити їх радіоактивні властивості, 
спрогнозувати перспективи їх утилізації, скоротити строк досліджень, 
зекономити матеріальні та енергетичні ресурси при подальшому 
використанні відходів як вторинних ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81848  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Олександр Іванович, Лісовська Валентина Петрівна, 

Стасюк Варвара Дмитрівна, Григулич Світлана Миколаївна, 
Пахомов Ігор Іванович, Черніс Галина Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Навчальний посібник "Теорія 

ймовірностей для економістів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81849  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Олександр Іванович, Лісовська Валентина Петрівна, 
Стасюк Варвара Дмитрівна, Григулич Світлана Миколаївна, 
Пахомов Ігор Іванович, Черніс Галина Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Збірник задач "Теорія ймовірностей та 
математична статистика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81850  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Олександр Іванович, Лісовська Валентина Петрівна, 
Манжос Тетяна Василівна, Стасюк Варвара Дмитрівна, Григулич 
Світлана Миколаївна, Пахомов Ігор Іванович, Черніс Галина 
Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Навчальний посібник "Математична 
статистика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81851  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовська Валентина Петрівна, Стасюк Варвара Дмитрівна, Манжос 
Тетяна Василівна, Мельник Ольга Олександрівна, Луцишина Жанна 
Володимирівна, Тертична Олена Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Збірник завдань для проведення 
практичних занять з вищої математики" у двох частинах. Частина І"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81852  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Андрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Критерій та схема навчання 
нейромережевої моделі вимірювального датчика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81853  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовська Валентина Петрівна, Луцишина Жанна Володимирівна, 
Манжос Тетяна Василівна, Мельник Ольга Олександрівна, Стасюк 
Варвара Дмитрівна, Тертична Олена Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Збірник завдань для проведення 
практичних занять з вищої математики" у двох частинах. Частина ІІ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81854  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фабрика-Процька Ольга Романівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Пісенна культура лемків України (ХХ-ХХІ ст.)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фабрика-Процька О. Р. Пісенна культура лемків 

України (XX-XXI ст.) : монографія / Ольга Фабрика-Процька. - Івано-
Франківськ : Нова Зоря, 2013. - 328 с. + 16 с. кол. вкл. 

 
Анотація   

Монографія є першою науковою спробою сучасних методологічних 
підходів до розробки культурулогічних досліджень щодо пісенної 
культури лемків України ХХ-ХХІ ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81855  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дутчак Віолетта Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Бандурне мистецтво українського зарубіжжя ХХ - 

початку ХХІ століття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дутчак В. Бандурне мистецтво українського 

зарубіжжя ХХ - початку ХХІ століття : монографія / Віолетта Дутчак. - 
Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. - 488 с. + 68 іл. 

 
Анотація   

У монографії на основі широкого джерельного матеріалу вперше 
представлена реконструйована в часових і географічних параметрах 
історія бандурного мистецтва українського зарубіжжя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  81856  
 
Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посвістак Олеся Анатоліївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Теоретико-історичні основи психології сім'ї"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Посвістак О. А. Теоретико-історичні основи 

психології сім'ї : монографія / О. А. Посвістак. - Хмельницький : ХНУ, 
2017. - 402 с. 

 
Анотація   

Визначені теоретико-історичні основи психології сім'ї як галузі 
наукових знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81857  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дутчак Віолетта Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Переклад і обробка пісні "Квітка-душа" для 
ансамблю (квартету) бандуристів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створено музичне аранжування і обробка твору "Квітка-душа" для 
жіночого вокального ансамблю (квартету) у супроводі бандур (3 інст-
рументальні партії).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81858  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дутчак Віолетта Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Переклад і обробка пісні "Червона калино, чого в лузі 
гнешся?" для вокально-інструментального ансамблю (квартету) 
бандуристів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Створено музичне аранжування і обробку твору "Червона калино, 
чого в лузі гнешся?" для вокально-інструментального ансамблю 
(квартету) бандуристів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81859  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дутчак Віолетта Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Переклад і обробка пісні "Біля тополі" для вокально-
інструментального ансамблю (квартету) бандуристів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створено музичне аранжування і обробку твору "Біля тополі" 
(композитори і автори тексту Петро і Павло Солодуха) для жіночого 
вокального ансамблю (квартету) у супроводі бандур (3 
інструментальні партії).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81860  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дутчак Віолетта Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Переклад твору "Канон" для бандури і фортепіано"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створено музичне аранжування твору "Канон" Й. Пахельбеля для 
бандури і фортепіано.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81861  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забаштанський Максим Миколайович, Абакуменко Ольга 
Вікторівна, Лук'яшко Павло Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Ретроспектива використання фінансових 
інструментів ПАТ "Укргідроенерго"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття орієнтована на ідентифікацію особливостей та проблем 
використання фінансових інструментів ПАТ "Укргідроенерго" - 
основи гідроелектроенергетики України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  81862  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцина Вікторія Валентинівна, Кочетова Тетяна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Методика оцінка рівня трансакційних витрат при 
виготовленні товарів промислового призначення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглянуто необхідність дослідження трансакційних витрат 
на рівні підприємств.  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лисак Оксана Тарасівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Дизайн-макет логотипу всеукраїнського відкритого 
фестивалю української музики "Твоя Країна fest"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3943  
 
Дата реєстрації договору 06.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Лисак Оксана Тарасівна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНТЕРКОЛОР-УКРАЇНА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мурашкіна Ніна Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрації до циклу віршів Бориса Гриньова "В поисках красоты"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3944  
 
Дата реєстрації договору 06.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Мурашкіна Ніна Юріївна - Гриньов Борис Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романько Геннадій Віталійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Web-додаток ТМS Cinema"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3945  
 
Дата реєстрації договору 06.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Романько Геннадій Віталійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КІНОПРОКАТ-УКРАЇНА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Типусяк Микола Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Положення про 
конференцію "Всеукраїнський демократичний форум"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3946  
 
Дата реєстрації договору 06.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Типусяк Микола Іванович - Громадська організація "Всеукраїнський 
демократичний форум"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заровний Олексій Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Апаратно-програмний комплекс "КПП"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3947  
 
Дата реєстрації договору 06.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Заровний Олексій Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Музео Тікет"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заровний Олексій Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована електронна система продажу 
квитків на культурно-видовищні заходи "Museo Репертуар"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3948  
 
Дата реєстрації договору 06.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Заровний Олексій Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Музео Тікет"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заровний Олексій Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована електронна система продажу 
квитків на культурно-видовищні заходи "Museo"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3949  
 
Дата реєстрації договору 06.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Заровний Олексій Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Музео Тікет"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коник Олексій Миколайович, Суярко Олексій Юрійович, Требін 
Сергій Леонідович, Ільяшенко Євген Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "U-Prox Mobile ID Issue Server"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3950  
 
Дата реєстрації договору 09.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Ільяшенко Євген Володимирович, Требін Сергій Леонідович, Суярко 
Олексій Юрійович, Коник Олексій Миколайович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "СОФТВЕРНА ІНЖЕНЕРНА 
КОМПАНІЯ А2 ЛТД"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Назаренко Олександр Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн інтернет-сайту погоди 
"sinoptik"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3951  
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Дата реєстрації договору 12.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Назаренко Олександр Юрійович - Коміссарук Михайло Борисович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Назаренко Олександр Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип інтернет-сайту "sinoptik"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3952  
 
Дата реєстрації договору 12.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Назаренко Олександр Юрійович - Коміссарук Михайло Борисович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савенко Микита Ігорович, Вернидуб Богдан Андрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій для збирання 
навчальних моделей курсу "Архітектура" 1 рівень"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3953  
 
Дата реєстрації договору 12.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Вернидуб Богдан Андрійович, Савенко Микита Ігорович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дребот Микола Андрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "inTrain"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3954  
 
Дата реєстрації договору 12.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Дребот Микола Андрійович - Усіков Андрій Олександрович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іванишин Іван Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Система обробки 
інформації з обмеженим доступом Національної гвардії України"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3955  
 
Дата реєстрації договору 19.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Іванишин Іван Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ СОЛЮШИНС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Подайко Андрій Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Система обміну 
інформацією про заходи службово-бойової діяльності Національної 
гвардії України"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3956  
 
Дата реєстрації договору 19.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Подайко Андрій Михайлович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ СОЛЮШИНС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соловйова Марина Олегівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій 
курсу "STEM Junior"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір  

 

Номер реєстрації договору  3957  
 
Дата реєстрації договору 19.07.2018 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Соловйова Марина Олегівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кравець Олег Ярославович, Кравець Богдан Олегович, Юрків Артур 
Степанович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навчально-тренувальний комплекс "Кібер-
Армія" ("НТК "Кібер-Армія") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3958  
 
Дата реєстрації договору 19.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Юрків Артур Степанович, Кравець Богдан Олегович, Кравець Олег 
Ярославович - Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпульс 
Трейд Плюс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Матвієнко Дар'я Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "FastLoanSystem"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3959  
 
Дата реєстрації договору 19.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Матвієнко Дар'я Олександрівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДОСТУПНИЙ ОНЛАЙН СЕРВІС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ганжа Сергій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BOSS 24" программный продукт веб-
приложение"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3960  
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Дата реєстрації договору 23.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Ганжа Сергій Анатолійович - Громов Олег Леонідович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Косарєв Юрій Станіславович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Портал внутрішнього контролю 
"Київаудит"/WEB-портал "Київаудит"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3961  
 
Дата реєстрації договору 24.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Віадук-Телеком" - Головне 
управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого 
органу Київради (КМДА)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Возняковський Андрій Олегович, Діхтієвський Олександр Віталійович, 
Маляров Сергій Прокопович, Мартиненко Олександр Пантелійович, 
Мірошник Сергій Володимирович, Петренко Олексій Володимирович, 
Соболь Віктор Андрійович, Фесюн Богдан Михайлович, Харченко 
Людмила Сергіївна, Цірук Віктор Григорович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект конструкторської та технологічної документації "Двигун 
МИ-22УМ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір технічного характеру, 
складений твір  

 

Номер реєстрації договору  3962  
 
Дата реєстрації договору 25.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Цірук Віктор Григорович, Харченко Людмила Сергіївна, Фесюн 
Богдан Михайлович, Соболь Віктор Андрійович, Петренко Олексій 
Володимирович, Мірошник Сергій Володимирович, Мартиненко 
Олександр Пантелійович, Маляров Сергій Прокопович, Діхтієвський 
Олександр Віталійович, Возняковський Андрій Олегович - Публічне 
акціонерне товариство "Науково-виробниче об’єднання "Київський 
завод автоматики"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ільченко Микола Васильович, Йолтуховський Михайло Йосипович, 
Маляров Сергій Прокопович, Киричок Дмитро В'ячеславович, Спиця 
Сергій Миколайович, Цірук Віктор Григорович, Шведчиков Сергій 
Серафимович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект конструкторської та технологічної документації приладу 
"Стабілізатор СВУ-500-ЗЦ-02"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір технічного характеру, 
складений твір  

 

Номер реєстрації договору  3963  
 
Дата реєстрації договору 25.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Шведчиков Сергій Серафимович, Цірук Віктор Григорович, Спиця 
Сергій Миколайович, Киричок Дмитро В'ячеславович, Маляров 
Сергій Прокопович, Йолтуховський Михайло Йосипович, Ільченко 
Микола Васильович - Публічне акціонерне товариство "Науково-
виробниче об’єднання "Київський завод автоматики"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Алфьоров Валерій Петрович, Возняковський Андрій Олегович, 
Галицький В'ячеслав Анатолійович, Кулінич Леонід Олександрович, 
Мартиненко Олександр Пантелійович, Маляров Сергій Прокопович, 
Киричок Дмитро В'ячеславович, Петренко Олексій Володимирович, 
Фесюн Богдан Михайлович, Цірук Віктор Григорович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект конструкторської та технологічної документації "Прилад 
МГДКК-05"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір технічного характеру, 
складений твір  

 

Номер реєстрації договору  3964  
 
Дата реєстрації договору 25.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Цірук Віктор Григорович, Фесюн Богдан Михайлович, Петренко 
Олексій Володимирович, Киричок Дмитро В'ячеславович, Маляров 
Сергій Прокопович, Мартиненко Олександр Пантелійович, Кулінич 
Леонід Олександрович, Галицький В'ячеслав Анатолійович, 
Возняковський Андрій Олегович, Алфьоров Валерій Петрович - 
Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче об’єднання 
"Київський завод автоматики"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гонтарук Сергій Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "WEB-система "Смарт Солюшинз" ("CRM 
"Smart Solutions") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3965  
 
Дата реєстрації договору 25.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Гонтарук Сергій Сергійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СМАРТ СОЛЮШИНЗ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лелеко Роман Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Експерт-смета"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3966  
 
Дата реєстрації договору 27.07.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Приватне підприємство "ЕКСПЕРТ-СОФТ" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Експерт-Софт Копірайт"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Венгловський Андрій Володимирович, Романовський Володимир 
Ігорович, Солоп Марина Віталіївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "WTM" (WELCOME TO MONITORING)"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3967  
 
Дата реєстрації договору 02.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Солоп Марина Віталіївна, Романовський Володимир Ігорович, 
Венгловський Андрій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОРІОН-СІТІ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Артеменко Світлана Богданівна, Горбов Владислав Володимирович, 
Федоренко Наталія Іванівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні 
"Соціологія економіки та підприємництва"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3968  
 
Дата реєстрації договору 02.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Федоренко Наталія Іванівна, Горбов Владислав Володимирович, 
Артеменко Світлана Богданівна - Державний вищий навчальний 
заклад "Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фролова Тетяна Олександрівна, Мусієць Тетяна Вікторівна, Мозговий 
Олег Миколайович, Молчанова Еллана Юріївна, Руденко-Сударєва 
Лариса Володимирівна, Ананьєв Микола Юрійович, Васюк Євгенія 
Анатоліївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні: 
"Міжнародні фінанси"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3969  
 
Дата реєстрації договору 02.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Васюк Євгенія Анатоліївна, Ананьєв Микола Юрійович, Руденко-
Сударєва Лариса Володимирівна, Молчанова Еллана Юріївна, 
Мозговий Олег Миколайович, Мусієць Тетяна Вікторівна, Фролова 
Тетяна Олександрівна - Державний вищий навчальний заклад 
"Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гаєвська Оксана Борисівна, Рахманов Олександр Адольфович, 
Федоренко Наталія Іванівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні "Соціологія 
економіки та підприємництва"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3970  
 
Дата реєстрації договору 02.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Федоренко Наталія Іванівна, Рахманов Олександр Адольфович, 
Гаєвська Оксана Борисівна - Державний вищий навчальний заклад 
"Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Никифоров Анатолій Євгенович, Москалюк Наталія Петрівна, 
Федірко Наталія Вікторівна, Кульбачний Сергій Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 
здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні 
"Національна економіка"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3971  
 
Дата реєстрації договору 02.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Кульбачний Сергій Володимирович, Федірко Наталія Вікторівна, 
Москалюк Наталія Петрівна, Никифоров Анатолій Євгенович - 
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Силюк Артем Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль системи управління взаємодії з 
клієнтами (CRM) Програмного комплексу "Dimetogo"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3972  
 
Дата реєстрації договору 03.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Силюк Артем Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СП СИСТЕМС"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Радченко Дмитро Костянтинович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль серверної частини (Back-end) 
Програмного комплексу "Dimetogo"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3973  
 
Дата реєстрації договору 03.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Радченко Дмитро Костянтинович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СП СИСТЕМС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Силюк Артем Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль обробки даних (data processing) 
Програмного комплексу "Dimetogo"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3974  
 
Дата реєстрації договору 03.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Силюк Артем Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СП СИСТЕМС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Родіонов Євген Вікторович, Клименко Іван Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "МИШКИ/MISHKI"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3975  
 
Дата реєстрації договору 06.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Клименко Іван Петрович, Родіонов Євген Вікторович - Топчій Максим 
Петрович, Абдулаєв Антон Анатолійович  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лесняк Максим Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дизайн логотипу для ТМ "Перша приватна броварня"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3976  
 
Дата реєстрації договору 08.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЛК БРЕНДІНГ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА 
КОМПАНІЯ "ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК 
ДЛЯ СЕБЕ!"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Утвенко Костянтин Петрович, Алєксєєв Андрій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна модель 3D-пазл для самостійного складання 
UGEARS "Bike VM-02" ("Bike VM-02") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3977  
 
Дата реєстрації договору 08.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Алєксєєв Андрій Юрійович, Утвенко Костянтин Петрович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Утвенко Костянтин Петрович, Алєксєєв Андрій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Механічна модель 3D-пазл для самостійного складання 
UGEARS "Roadster VM-01" ("Roadster VM-01") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3978  
 
Дата реєстрації договору 08.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Алєксєєв Андрій Юрійович, Утвенко Костянтин Петрович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Классенс Френсіс Міхаель  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір художнього дизайну "Кінцеві Варіанти Дизайну"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3979  
 
Дата реєстрації договору 10.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська дистрибуційна 
компанія" - ГСХ Трейдмаркс Лімітед  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Диба Михайло Іванович, Конопатська Лариса Василівна, Гойванюк 
Марина Петрівна, Боришкевич Олена Володимирівна, Примостка 
Людмила Олександрівна, Козлов Владислав Ігорович, Краснова Ірина 
Вікторівна, Нікітін Андрій Валерійович, Іванова Тетяна Георгіївна, 
Суторміна Альона Миколаївна, Суторміна Катерина Миколаївна, 
Осадчий Євгеній Сергійович, Лавренюк Владислав Володимирович, 
Карчева Ірина Яківна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колективна монографія "Банківська система України: інституційні 
зміни та інновації"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3980  
 
Дата реєстрації договору 13.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Карчева Ірина Яківна, Лавренюк Владислав Володимирович, Осадчий 
Євгеній Сергійович, Суторміна Катерина Миколаївна, Суторміна 
Альона Миколаївна, Іванова Тетяна Георгіївна, Нікітін Андрій 
Валерійович, Краснова Ірина Вікторівна, Козлов Владислав Ігорович, 
Конопатська Лариса Василівна, Гойванюк Марина Петрівна, 
Примостка Людмила Олександрівна, Боришкевич Олена 
Володимирівна, Диба Михайло Іванович - Державний вищий 
навчальний заклад "Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Солодкий Андрій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Модуль авторизації"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3981  
 
Дата реєстрації договору 14.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Солодкий Андрій Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Солодкий Андрій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Модуль нотифікацій"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3982  
 
Дата реєстрації договору 14.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Солодкий Андрій Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Смирнов Олександр Васильович, Пастернак Віталій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтернет-сервіс для електронного 
документообігу "EDI NETWORK"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3983  
 
Дата реєстрації договору 14.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Пастернак Віталій Анатолійович, Смирнов Олександр Васильович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АТС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Смірнов Олександр Юрійович, Майборода Олександр Петрович, 
Федоренко Юрій Володимирович, Зима Денис Вадимович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-платформа "SMART REGION" 2.0"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3984  
 
Дата реєстрації договору 14.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Зима Денис Вадимович, Федоренко Юрій Володимирович, Майборода 
Олександр Петрович, Смірнов Олександр Юрійович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ"  

  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Березюк Віталій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Health24"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, твір образотворчого мистецтва, літературний 
письмовий твір  

 

Номер реєстрації договору  3985  
 
Дата реєстрації договору 20.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Каневський Кирило Олександрович, Пироженко Артем Вікторович - 
Новохацький Олександр Федорович, Поліщук Олег Вікторович, 
Каневський Кирило Олександрович, Пироженко Артем Вікторович  

  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 
Чуєнков Віктор Євгенович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "История гномов"/"The 
Tale of Gnomes"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3986  
 
Дата реєстрації договору 20.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, Буланий 
Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛІМІТЕД" (Company "C&O ASSET MANAGEMENT LIMITED")  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 
Чуєнков Віктор Євгенович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Medieval: Age of Honor"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3987  
 
Дата реєстрації договору 20.08.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, Буланий 
Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛІМІТЕД" (Company "C&O ASSET MANAGEMENT LIMITED")  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 
Чуєнков Віктор Євгенович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Iron Rage"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3988  
 
Дата реєстрації договору 20.08.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, Буланий 
Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛІМІТЕД" (Company "C&O ASSET MANAGEMENT LIMITED")  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Клименок Алла Савівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект Технічних умов "Матеріал для внутрішнього намету. Технічні 
умови ТУ У 13.2-40752240-002:2017"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  3989  
 
Дата реєстрації договору 21.08.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛКТ 2016" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ДИ-ВЕРСІЯ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Волкова Діана Олександрівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розпізнавання мовлення, що містить 
інформацію про харчову цінність продукту, та подальше використання 
отриманих даних для занесення до бази харчових продуктів"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3990  
 
Дата реєстрації договору 21.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Волкова Діана Олександрівна - Національний аерокосмічний 
університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Смірнова Анастасія Едуардівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система підтримки сприяння у наданні 
допомоги з голосового сповіщення про стан мобільного телефону та у 
наданні відповідей на інформаційні запити людям з порушенням зору"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3991  
 
Дата реєстрації договору 21.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Смірнова Анастасія Едуардівна - Національний аерокосмічний 
університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Обідейко Анастасія Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок початку та кінця періоду часу"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3992  
 
Дата реєстрації договору 21.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Обідейко Анастасія Володимирівна - Національний аерокосмічний 
університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вертиполох Антон Олександрович, Бабіч Тетяна Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Танула Ніч"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3993  
 
Дата реєстрації договору 21.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Бабіч Тетяна Володимирівна, Вертиполох Антон Олександрович - 
Зайцев Владислав Віталійович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Смирнов Олександр Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Онлайн-сервіс електронного обміну 
юридично значущими документами "EDIN-OBMIN" ("EDIN-OBMIN") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3994  
 
Дата реєстрації договору 29.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Смирнов Олександр Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АТС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Смирнов Олександр Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Онлайн-сервіс електронного обміну пакетами 
юридично значущих документів "EDIN-DOCflow" ("EDIN-DOCflow") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3995  
 
Дата реєстрації договору 29.08.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Смирнов Олександр Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АТС"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Батіна Євгенія Олександрівна, Батіна Олена Михайлівна, Мусатова 
Лора Миколаївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Тренинговые занятия для 
старшеклассников "Настоящая любовь ждет"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3996  
 
Дата реєстрації договору 29.08.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Мусатова Лора Миколаївна, Батіна Олена Михайлівна, Батіна Євгенія 
Олександрівна - Благодійний фонд "Харківський Центр допомоги 
вагітним"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сорокін Олександр Євгенович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерні програми (модулі) для створення Інтернет-магазинів 
"NEO SEO" ("Модулі NEO SEO") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3997  
 
Дата реєстрації договору 29.08.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Сорокін Олександр Євгенович - Балдін Микола Андрійович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Макаричев Максим Володимирович, Почечуєв Сергій 
Сергійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TPP-Authorizer"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3998  
 
Дата реєстрації договору 05.09.2018 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Приватне акціонерне товариство "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Інженіко Україна"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Макаричев Максим Володимирович, Почечуєв Сергій 
Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TPP-Transactor"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3999  
 
Дата реєстрації договору 05.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Приватне акціонерне товариство "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Інженіко Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Зелінський Олександр Юрійович, Почечуєв Сергій 
Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TPP-HelpDesk"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4000  
 
Дата реєстрації договору 05.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Приватне акціонерне товариство "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Інженіко Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Макаричев Максим Володимирович, Чуприніна 
Ольга Анатоліївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TPP-Reporter"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4001  
 
Дата реєстрації договору 05.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Приватне акціонерне товариство "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Інженіко Україна"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткач Костянтин Іванович, Петкогло Анатолій Миколайович, Малін 
Олександр Львович, Натальчишин Ігор Анатолійович, Радєв Михайло 
Степанович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ГЕРЦ. Е-КВИТОК"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4002  
 
Дата реєстрації договору 05.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Радєв Михайло Степанович, Натальчишин Ігор Анатолійович, 
Петкогло Анатолій Миколайович, Малін Олександр Львович, Ткач 
Костянтин Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ГЕРЦ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кригін Володимир Серафимович, Бабіч Богдан Юрійович, Романенко 
Володимир Олексійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "е-ЦНАП Cloud"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4003  
 
Дата реєстрації договору 06.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Романенко Володимир Олексійович, Бабіч Богдан Юрійович, Кригін 
Володимир Серафимович - Комунальне підприємство 
"Міськоформлення"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тодоренко Регіна Петрівна, Бровко Євген Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пятниця"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4004  
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Дата реєстрації договору 06.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Бровко Євген Вікторович - Тодоренко Регіна Петрівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вітько Олександр Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерні програми: "TRINITY TV Player", "TRINITY Player"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4005  
 
Дата реєстрації договору 07.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Вітько Олександр Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОТТ Україна"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Загра Олександр Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Прикладна комп'ютерна програма "Автоматизована система 
координації процесів навчання персоналу дилерських підприємств в 
автомобільному бізнесі "Академія"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4006  
 
Дата реєстрації договору 10.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Загра Олександр Іванович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АВТОКАПІТАЛ УКРАЇНА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лейбов Євген Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SOS 112" ("SOS") 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4007  
 
Дата реєстрації договору 10.09.2018 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Лейбов Євген Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ СЕРВІС" 

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Халілов Магамед Алі Огли  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MORBAX HR"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4008  
 
Дата реєстрації договору 11.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Халілов Магамед Алі Огли - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Морбакс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Драєнко Валентин Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Енігма"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4009  
 
Дата реєстрації договору 12.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Драєнко Валентин Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕВЕРЕСТ ЛІМІТЕД"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дерев'янчук Анатолій Йосипович, Сиротенко Сергій Геннадійович, 
Немикін Дмитрій В'ячеславович, Токмань Сергій Валерійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Інтеграція комп'ютерної системи навчання до 
системи підготовки фахівців ремонтних органів РВ і А: структура і 
методика побудови"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, Ілюстрація, 
Складений твір  

 

Номер реєстрації договору  4010  
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Дата реєстрації договору 12.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Токмань Сергій Валерійович, Немикін Дмитрій В'ячеславович, 
Сиротенко Сергій Геннадійович, Дерев'янчук Анатолій Йосипович - 
Сумський державний університет  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лейбов Євген Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Metrix"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4011  
 
Дата реєстрації договору 13.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Лейбов Євген Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ СЕРВІС" 

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лапа Марина Вікторівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Vero Vero Bahessa"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4012  
 
Дата реєстрації договору 13.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Лапа Марина Вікторівна - Оганезова Ольга Гурамівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пастернак Віталій Анатолійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Онлайн-сервіс електронних комерційних 
торгів "EDIN-TENDER" ("EDIN-TENDER") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4013  
 
Дата реєстрації договору 20.09.2018 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Пастернак Віталій Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АТС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мінбаші Адел Аділ огли, Новоселов Олег Павлович, Огнєв Олександр 
Миколайович, Кузнецов Денис Дмитрович, Бокова Олександра 
Василівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программный комплекс "Taplnn"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4014  
 
Дата реєстрації договору 21.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Бокова Олександра Василівна, Кузнецов Денис Дмитрович, Огнєв 
Олександр Миколайович, Новоселов Олег Павлович, Мінбаші Адел 
Аділ огли - АПВІТС ГРУП ОЮ (APPWITTS GROUP OU)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ворожбит Наталя Анатоліївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Кіборги"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4015  
 
Дата реєстрації договору 24.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІДАС ФІЛМ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІДАС ІНТЕРНЕШНЛ 
ФІЛМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Балаян Роман Гургенович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Ми є. Ми поруч"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4016  
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Дата реєстрації договору 24.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІДАС ФІЛМ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІДАС ІНТЕРНЕШНЛ 
ФІЛМ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гайдай Павло Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ESTAFETA Automotive"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4017  
 
Дата реєстрації договору 24.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Комунікаційна компанія 
"Естафета" - Приватне акціонерне товариство "Київське 
автотранспортне підприємство 13061"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фрадинський Олександр Анатолійович, Нагорічна Ольга Степанівна, 
Туржанський Віталій Анатолійович, Медвідь Юрій Олександрович, 
Яковенко Оксана Вікторівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Митна енциклопедія"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4018  
 
Дата реєстрації договору 24.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Державний науково-дослідний інститут митної справи - Університет 
державної фіскальної служби України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лебединець В'ячеслав Андрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "PARENTAL CONTROL"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  4019  
 
Дата реєстрації договору 24.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Лебединець В'ячеслав Андрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДЕФЕНКС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткачук Сергій Романович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для кишенькового 
комп'ютера, смартфона або комунікатора "Агент Плюс:Мобильная 
торговля"; комп'ютерна програма "Хмарний сервіс верифікації 
ліцензій програмного забезпечення мобільних пристроїв"; 
комп'ютерна програма "Платформа "Агент Плюс 2.0"; комп'ютерна 
програма "Автоматизована мобільна система "Агент+"; комп'ютерна 
програма "Управління дистрибуцією"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4020  
 
Дата реєстрації договору 25.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "АГЕНТ ПЛЮС УК" - 
Приватне підприємство "АГЕНТ СОФТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Платонов Олександр Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МФ"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4021  
 
Дата реєстрації договору 25.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Платонов Олександр Вікторович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МІНФІНМЕДІА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Щербінін Сергій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ФН"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4022  
 
Дата реєстрації договору 25.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Щербінін Сергій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФАЙНЕНС.ЮА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гусленко Микита Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ФЛ"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4023  
 
Дата реєстрації договору 25.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Гусленко Микита Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФІНЛАЙН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лякшев Олександр Євгенійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Портал-кабінет"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4024  
 
Дата реєстрації договору 27.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Лякшев Олександр Євгенійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Червінко Михайло Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Модуль адрес"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  4025  
 
Дата реєстрації договору 27.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Червінко Михайло Сергійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пинхасова Марія Якубівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму "Чудобокси"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4026  
 
Дата реєстрації договору 27.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Пинхасова Марія Якубівна - Герасименко Олександр Олександрович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Нерода Тетяна Валентинівна, Іваськів Роман Романович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Web-термінал переглядача бібліотечних 
фондів" ("KI6iC.terminal") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4027  
 
Дата реєстрації договору 27.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Іваськів Роман Романович, Нерода Тетяна Валентинівна - Українська 
академія друкарства Міністерства освіти і науки України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лучко Вячеслав Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Kaphedra4"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4028  
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Дата реєстрації договору 27.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Лучко Вячеслав Валерійович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Білявцев Володимир Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПОРТАЛ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ "АйГов" 
("ПОРТАЛ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ "iGov")"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4029  
 
Дата реєстрації договору 28.09.2018 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Білявцев Володимир Володимирович - Громадська організація 
"АЙГОВ"  

  
 

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ 
КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво          
№ 1/2003 від 
08.07.2003 
 

Всеукраїнське об'єднання 
суб'єктів авторських і 
суміжних прав "Оберіг"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів               
авторського права, виконавців, 
виробників фонограм, виробників 
відеограм 

вул. Пушкінська, 
32, м. Київ, 
01004 
 

Свідоцтво             
№ 3/2003 від 
22.08.2003 
 

Державна організація 
"Українське агентство з авто-
рських та суміжних прав"  

Управління на колективній             
основі майновими правами суб'єктів 
авторського права і суміжних прав 
(переважно здійснює управління 

майновими правами суб'єктів              
авторського права) 

вул. Б. Хмель-
ницького, 41-а, 
м. Київ, 01030 

Свідоцтво              
№ 4/2003 від 
22.08.2003 
 

Об'єднання підприємств 
"Український музичний альянс" 

Управління на колективній              
основі майновими правами суб'єктів    
авторського права і суміжних прав 

вул. Січових 
Стрільців, 1-5, 
оф. 614, м. Київ, 
04053 

Свідоцтво           
№ 5/2003 від 
22.08.2003 

Об'єднання підприємств 
"Українська ліга музичних 
прав" 

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів ав-
торського права і суміжних прав 

вул. Шовкович-
на, 10, офіс 28, 
м. Київ, 01021 

Свідоцтво               
№ 7/2005 від 
26.01.2005 

Асоціація "Дім авторів музики 
в Україні"  

Управління на колективній          
основі майновими правами           
суб'єктів авторського права 

вул. Шовкович-
на, 10, оф. 28,         
м. Київ, 01021  

Свідоцтво               

№ 9/2005 від 
12.08.2005 
 

Всеукраїнська громадська 

організація "Автор" 

Управління на колективній основі 

майновими правами авторів музич-
них, літературних, музично-драма-
тичних творів образотворчого мис-
тецтва та інших, відповідно до пере-
даних в управління прав 

вул. Саксагансь-

кого, 6, оф. 110, 
м. Київ, 01033 

Свідоцтво               
№ 10/2006 від 
10.03.2006 

Асоціація "Гільдія виробників 
відеограм і фонограм"  

Управління на колективній основі 
майновими правами виробників 
відеограм, виробників фонограм 

вул. Половецька, 
2/24-а, м. Київ, 
04107 

Свідоцтво            
№ 12/2007 від 
01.03.2007 

Всеукраїнська громадська 
організація "Всеукраїнське 
Агентство з авторських та 
суміжних прав"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів ав-
торського права, виконавців, 
виробників фонограм, виробників 
відеограм 

вул. Михайла 
Грушевського, 
28/2, м. Київ, 
01021 

Свідоцтво             
№ 14/2008 від 
01.08.2008 

Всеукраїнська громадська 
організація "Всеукраїнське 
Агентство Авторських Прав"  

Колективне управління майновими 
правами суб'єктів авторського права 
та суміжних прав  

вул. Дніпровська 
Набережна, 26-Ж, 
оф. 5, м. Київ, 
02132 

Свідоцтво          
№ 15/2009 від 
10.06.2009 

Всеукраїнська громадська 
організація "Агентство      
охорони прав виконавців" 

Управління на колективній основі 
майновими правами виконавців 

вул. М. Залки, 
буд. 10Б, кв. 64, 
м. Київ, 04211 

Свідоцтво           
№ 18/2011 від 
24.01.2011 

Приватна організація 
"Організація колективного 
управління авторськими та 
суміжними правами"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів ав-
торського права і (або) суміжних 
прав 

вул. Євгена 
Сверстюка,        
буд. 23, офіс 916,  
м. Київ, 02002 

Свідоцтво            
№ 15/2010 від 
13.05.2010 

Всеукраїнська громадська 
організація "СІНЕМА"  

Управління на колективній основі 
майновими правами суб'єктів ав-
торського права і суміжних прав в 
аудіовізуальній сфері 

вул. Саксагансь-
кого, 6, кім. 306, 
м. Київ, 01033 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво            

№ 16/2010 від 

24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація "Скарбниця 

авторів музики"  

Управління на колективній основі 

майновими правами авторів і 

виконавців 

бул. Шевченка, 

54/1, 7 поверх,  

м. Київ, 01032 

Свідоцтво               

№ 17/2010 від 

24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнська 

Ліга Авторів"  

Управління на колективній основі 

майновими правами авторів, 

виконавців та їх спадкоємців 

вул. Солом'янсь-

ка,1, оф. 802-803,   

м. Київ, 03035 

Свідоцтво               

№ 19/2011 від 

24.01.2011 

Приватна організація 

"Українська ліга авторських і 

суміжних прав"  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права і (або) суміжних 

прав 

вул. Євгена 

Сверстюка,            

буд. 23, офіс 1016,   

м. Київ, 02002 

Свідоцтво               

№ 20/2012 від 

26.04.2012 

Спілка об'єднань громадян 

"Асоціація з управління 

аудіовізуальними правами 

"АРМА-Україна"  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб'єктів ав-

торського права і суміжних прав в 

аудіовізуальній сфері 

вул. Артема,  

буд. 37-41,              

7-й поверх, к. 1а, 

м. Київ, 04053 

Свідоцтво               

№ 23/2015 від 

30.06.2015  

Громадська організація 

"Організація збору, розподілу 

та колективного управління 

суміжними правами в 

Україні" 

Управління на колективній основі 

всіма категоріями майнових прав 

вул. Єлизавети 

Чавдар, 2,          

оф. 199, м. Київ, 

02140 

Свідоцтво           

№ 24/2015 від 

03.09.2015  

Громадська організація 

"Український авторський 

сервіс" 

Управління на колективній основі 

всіма категоріями майнових прав 

суб'єктів авторського права і 

суміжних прав 

вул. Харківське 

шосе, буд. 201-

203, корпус А, 

офіс 20,             

м. Київ, 02121 

Свідоцтво               

№ 21/2014 від 

08.08.2014 

Всеукраїнська громадська 

організація "Менеджмент 

інтелектуальної власності"  

Управління всіма категоріями май-

нових прав суб'єктів авторського 

права 

вул. Шараневи-

ча, 9, м. Львів, 

79018 
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НАГОРОДИ (РОЯЛТІ) ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ІЗ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації 

 

Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

 

Свідоцтво № 6/УО 

від 02.04.2009 

Об'єднання підприємств 
"Український музичний альянс" 

Уповноважене здійснювати збір і роз-
поділ винагороди (роялті) за викорис-
тання фонограм, відеограм, опубліко-
ваних з комерційною метою, та зафік-
сованих у них виконань шляхом їх: 
публічного сповіщення, в ефір; 
публічного сповіщення, по проводах (че-
рез кабель) відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 18.01.2003 р. 
№ 71 "Про затвердження розміру вина-
городи (роялті) за використання опуб-
лікованих з комерційною метою фоно-
грам і відеограм та порядку її виплати",  
та контроль за правомірним викорис-
танням таких фонограм, відеограм і 
зафіксованих у них виконань. 

вул. Січових 

Стрільців, 1-5,       

оф. 614, м. Київ, 

04053 

Свідоцтво № 4 

від 24.03.2008 

 

Всеукраїнська громадська 
організація "Всеукраїнське 
Агентство з авторських та 
суміжних прав" 

Уповноважена здійснювати збір і роз-
поділ винагороди (роялті) за викорис-
тання опублікованих з комерційною ме-
тою фонограм, відеограм: 
комерційне використання зафіксованих 
у фонограмах і (або) відеограмах ви-
конань, публічне виконання опубліко-
ваних з комерційною метою фонограм 
та їх примірників, публічна демон-
страція опублікованих з комерційною 
метою відеограм та їх примірників у 
місцях з платним, безплатним входом; 
публічне сповіщення та ретрансляція 
(повторне публічне сповіщення) зафі-
ксованих у фонограмах виконань, а 
також безпосередньо фонограм, опуб-
лікованих з комерційною метою, та їх 
примірників у передачах ефірного і (або) 
супутникового радіомовлення; 
публічне сповіщення та ретрансляція (по-
вторне публічне сповіщення) зафіксо-
ваних у фонограмах і (або) відеограмах 
виконань, а також безпосередньо фо-
нограм і (або) відеограм, опублікованих 
з комерційною метою, та їх примірни-
ків у передачах ефірного і (або) супу-
тникового телебачення, кабельного ра-
діомовлення і (або) телебачення чи че-
рез мережу Інтернет у порядку, визна-
ченому в постанові Кабінету Міністрів 
України від 18.01.2003 р. № 71 "Про 

вул. Михайла 

Грушевського, 

28/2, м. Київ, 

01021 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації 

 

Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

 

затвердження розміру винагороди (ро-
ялті) за використання опублікованих з 
комерційною метою фонограм і відео-
грам та порядку її виплати",  
та контроль за правомірним викорис-
танням таких фонограм (відеограм). 

Свідоцтво № 1 

від 31.07.2003  

 

Всеукраїнське об'єднання 

суб'єктів авторських прав і 

суміжних прав "Оберіг" 

Уповноважене здійснювати збір і роз-

поділ винагороди (роялті) за викорис-

тання опублікованих з комерційною ме-

тою фонограм і відеограм: 

комерційне використання зафіксова-

них у фонограмах і (або) відеограмах 

виконань, публічне виконання опублі-

кованих з комерційною метою фоно-

грам та їх примірників, публічна де-

монстрація опублікованих з комерцій-

ною метою відеограм та їх примірни-

ків у місцях з платним, безплатним вхо-

дом; 

публічне сповіщення та ретрансляція 

(повторне публічне сповіщення) зафі-

ксованих у фонограмах виконань, а та-

кож безпосередньо фонограм, опубліко-

ваних з комерційною метою, та їх при-

мірників у передачах ефірного і (або) 

супутникового радіомовлення; 

публічне сповіщення та ретрансляція 

(повторне публічне сповіщення) зафі-

ксованих у фонограмах і (або) відеог-

рамах виконань, а також безпосеред-

ньо фонограмі (або) відеограм, опуб-

лікованих з комерційною метою, та їх 

примірників у передачах ефірного і 

(або) супутникового телебачення, ка-

бельного радіомовлення і (або) теле-

бачення чи через мережу Інтернет у 

порядку, визначеному в постанові Ка-

бінету Міністрів України від 18.01.2003 р.   

№ 71 "Про затвердження розміру ви-

нагороди (роялті) за використання опу-

блікованих з комерційною метою фо-

нограм і відеограм та порядку її ви-

плати", та контроль за правомірним 

використанням таких фонограм (відео-

грам). 

вул. Пушкінська, 

32, м. Київ, 01004 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ МІЖ 
СУБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І (АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ 
КОШТІВ ВІД ВІДРАХУВАНЬ (ВІДСОТКІВ) ВИРОБНИКАМИ ТА 
ІМПОРТЕРАМИ ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ, ІЗ ЗАС-
ТОСУВАННЯМ ЯКИХ У ДОМАШНІХ УМОВАХ МОЖНА ЗДІЙСНИТИ 
ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ І ВИКОНАНЬ, ЗАФІКСОВАНИХ У ФОНО-
ГРАМАХ І (АБО) ВІДЕОГРАМАХ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

Свідоцтво № 2/У 

від 20.12.2007 

Об'єднання підприємств 

"Український музичний  

альянс" 

Уповноважена здійснювати збиран-

ня і розподіл між суб'єктами авторсь-

кого права і (або) суміжних прав кош-

тів від відрахувань (відсотків) вироб-

никами та імпортерами обладнання і 

матеріальних носіїв, із застосуван-

ням яких у домашніх умовах можна здій-

снити відтворення творів і виконань, 

зафіксованих у фонограмах і (або) ві-

деограмах відповідно до постанови Ка-

бінету Міністрів України від 27 чер-

вня 2003 року № 992 "Про розмір від-

рахувань виробниками та імпортера-

ми обладнання і матеріальних носіїв, 

із застосуванням яких у домашніх умо-

вах можна здійснити відтворення тво-

рів і виконань, зафіксованих у фоно-

грамах і (або) відеограмах". 

вул. Січових 

Стрільців, 1-5,        

оф. 614, м. Київ, 

04053 

Свідоцтво № 3/У 

від 29.12.2014 

Всеукраїнська громадська 

організація "Всеукраїнське 

Агентство Авторських Прав"  

Уповноважена здійснювати збиран-

ня і розподіл між суб'єктами автор-

ського права і (або) суміжних прав 

коштів від відрахувань (відсотків) ви-

робниками та імпортерами обладнання 

і матеріальних носіїв, із застосуван-

ням яких у домашніх умовах можна 

здійснити відтворення творів і вико-

нань, зафіксованих у фонограмах і (або) 

відеограмах відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 

червня 2003 року № 992 "Про розмір 

відрахувань виробниками та імпор-

терами обладнання і матеріальних но-

сіїв, із застосуванням яких у домаш-

ніх умовах можна здійснити відтво-

рення творів і виконань, зафіксованих 

у фонограмах і (або) відеограмах". 

вул. Дніпровська 

Набережна, 26-Ж, 

оф. 5, м. Київ, 

02132 

 



ПОКАЖЧИКИ 
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Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об'єктами авторського права 

 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Аудіовізуальний твір 

80690, 80722, 81750, 81832 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

80039, 80876, 80938, 81284 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

80355, 80404, 80405, 80406, 80407, 80573, 80859, 81123, 81211, 81420, 81624 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник творів 

80419, 81561 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

80015, 80158, 80162, 80163, 80263, 80265, 80290, 80291, 80312, 80325, 80355, 

80410, 80411, 80412, 80413, 80414, 80415, 80416, 80453, 80454, 80478, 80483, 

80609, 80675, 80704, 80747, 80761, 80763, 80766, 80805, 80864, 80865, 80889, 

80921, 80922, 81047, 81048, 81060, 81074, 81075, 81135, 81136, 81137, 81140, 

81156, 81158, 81160, 81161, 81162, 81167, 81168, 81169, 81170, 81171, 81172, 

81180, 81181, 81194, 81289, 81290, 81291, 81292, 81317, 81356, 81371, 81427, 

81432, 81433, 81434, 81435, 81436, 81490, 81523, 81530, 81534, 81545, 81547, 

81568, 81572, 81573, 81574, 81619, 81642, 81643, 81644, 81684, 81685, 81686, 

81687, 81688, 81689, 81701, 81744, 81748, 81749, 81751, 81752, 81758, 81759 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

79996, 79997, 80037, 80038, 80046, 80050, 80087, 80128, 80146, 80147, 80213, 

80223, 80228, 80289, 80303, 80304, 80305, 80306, 80307, 80308, 80317, 80319, 

80323, 80327, 80328, 80329, 80331, 80332, 80333, 80334, 80335, 80336, 80337, 

80338, 80339, 80340, 80341, 80342, 80343, 80344, 80345, 80346, 80403, 80420, 

80428, 80429, 80432, 80433, 80434, 80435, 80436, 80437, 80449, 80450, 80458, 

80461, 80464, 80466, 80474, 80475, 80476, 80477, 80479, 80480, 80481, 80482, 

80484, 80485, 80486, 80500, 80510, 80511, 80513, 80514, 80515, 80520, 80523, 

80525, 80528, 80576, 80595, 80598, 80620, 80624, 80626, 80627, 80628, 80629, 

80632, 80634, 80643, 80649, 80668, 80674, 80676, 80679, 80692, 80711, 80739, 

80752, 80792, 80798, 80803, 80832, 80834, 80835, 80876, 80881, 80906, 80919, 

80925, 80938, 80943, 80944, 80945, 80946, 80947, 80948, 80972, 80975, 80977, 

81003, 81004, 81010, 81013, 81017, 81022, 81023, 81024, 81025, 81026, 81027, 

81028, 81033, 81067, 81078, 81089, 81095, 81096, 81097, 81099, 81100, 81102, 

81104, 81124, 81131, 81143, 81145, 81146, 81147, 81149, 81150, 81152, 81153, 

81164, 81166, 81249, 81271, 81272, 81274, 81275, 81276, 81277, 81278, 81279, 

81282, 81299, 81301, 81307, 81308, 81316, 81318, 81321, 81326, 81327, 81366, 

81372, 81373, 81405, 81406, 81407, 81408, 81409, 81410, 81411, 81412, 81413, 

81414, 81415, 81416, 81417, 81418, 81419, 81441, 81458, 81465, 81466, 81467, 

81468, 81469, 81470, 81491, 81517, 81538, 81609, 81610, 81613, 81614, 81615, 
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81623, 81627, 81628, 81629, 81635, 81646, 81647, 81648, 81671, 81679, 81680, 

81681, 81682, 81683, 81711, 81712, 81713, 81728, 81729, 81730, 81731, 81732, 

81740, 81745, 81756, 81766, 81816, 81829, 81837, 81838, 81839, 81840 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

80680, 80681, 80866, 81060, 81190, 81343, 81344 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення, що стосується архітектури 

80653, 80654 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

79977, 79981, 79982, 79998, 79999, 80000, 80001, 80002, 80003, 80015, 80019, 
80020, 80021, 80022, 80023, 80024, 80025, 80026, 80027, 80028, 80029, 80054, 
80055, 80059, 80060, 80061, 80062, 80070, 80129, 80145, 80158, 80187, 80188, 
80191, 80217, 80226, 80266, 80278, 80291, 80310, 80320, 80355, 80362, 80364, 
80365, 80366, 80367, 80368, 80369, 80370, 80408, 80417, 80418, 80421, 80422, 
80441, 80453, 80454, 80456, 80457, 80473, 80512, 80521, 80532, 80535, 80537, 
80538, 80544, 80545, 80547, 80573, 80585, 80586, 80587, 80588, 80589, 80593, 
80597, 80617, 80621, 80622, 80633, 80635, 80637, 80638, 80651, 80652, 80653, 
80654, 80656, 80703, 80705, 80706, 80707, 80708, 80709, 80710, 80712, 80721, 
80730, 80731, 80732, 80733, 80751, 80784, 80790, 80805, 80812, 80817, 80831, 
80840, 80856, 80873, 80874, 80962, 81005, 81008, 81046, 81047, 81055, 81060, 
81087, 81088, 81103, 81105, 81106, 81107, 81108, 81109, 81110, 81111, 81112, 
81113, 81114, 81115, 81122, 81123, 81125, 81167, 81168, 81169, 81170, 81171, 
81172, 81176, 81177, 81189, 81211, 81222, 81225, 81280, 81309, 81317, 81342, 
81350, 81351, 81375, 81422, 81424, 81440, 81451, 81454, 81455, 81521, 81535, 
81536, 81537, 81548, 81551, 81564, 81565, 81569, 81572, 81619, 81624, 81631, 
81639, 81705, 81706, 81707, 81708, 81709, 81743, 81744, 81748, 81749, 81751, 
81752, 81755, 81757, 81764, 81765, 81773, 81814, 81822, 81824, 81835, 81844 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

80017, 80018 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

80032, 80033, 80034, 80121, 80123, 80216, 80267, 80270, 80271, 80272, 80273, 

80274, 80275, 80276, 80277, 80314, 80418, 80455, 80578, 80579, 80580, 80581, 

80582, 80583, 80584, 80682, 80683, 80684, 80685, 80686, 80687, 80688, 80816, 

81036, 81037, 81038, 81259, 81293, 81310, 81346, 81353, 81562, 81588, 81612, 

81621, 81657, 81658, 81659, 81660, 81661, 81662, 81663, 81664 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

79983, 80049, 80755, 80756, 80757, 80758, 80759, 81127, 81128, 81129, 81130, 
81369, 81522, 81826, 81827 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

80150, 80151, 80152, 80153, 80154, 80155, 80157, 80241, 80295, 80315, 80318, 

80363, 80392, 80398, 80400, 80401, 80438, 80439, 80440, 80447, 80448, 80572, 

80608, 80785, 80786, 80787, 80808, 80809, 80810, 80867, 81014, 81015, 81016, 

81056, 81057, 81058, 81059, 81061, 81074, 81075, 81086, 81203, 81204, 81205, 

81226, 81227, 81228, 81229, 81302, 81303, 81323, 81362, 81363, 81364, 81528, 

81529, 81554, 81630, 81684, 81685, 81686, 81687, 81688, 81689, 81786, 81787 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

80321, 80324, 80522, 80836, 81063, 81064, 81066, 81141, 81142, 81288, 81294, 

81295, 81611, 81678 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

80418, 80469, 81126, 81738 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

80086, 80354, 80619, 80630, 80799, 80804, 80904, 80905, 81052, 81199, 81421, 

81567, 81568, 81655, 81747, 81847, 81852 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

80165, 80636 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру 

81195 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

80478, 80483, 80675, 80753, 80802, 80857, 80968, 81490, 81594, 81595, 81596, 

81597, 81598, 81817 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

79984, 79985, 79987, 79988, 79989, 79990, 80004, 80005, 80010, 80011, 80012, 

80013, 80014, 80016, 80030, 80031, 80036, 80040, 80041, 80042, 80043, 80044, 

80045, 80051, 80053, 80056, 80057, 80058, 80071, 80072, 80073, 80074, 80075, 

80076, 80077, 80078, 80079, 80080, 80081, 80082, 80083, 80098, 80099, 80100, 

80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80106, 80107, 80108, 80109, 80110, 80111, 

80112, 80114, 80115, 80116, 80117, 80118, 80119, 80120, 80124, 80125, 80126, 

80127, 80130, 80131, 80132, 80133, 80135, 80136, 80137, 80138, 80139, 80140, 

80142, 80143, 80144, 80156, 80162, 80163, 80164, 80166, 80167, 80168, 80170, 

80171, 80172, 80189, 80192, 80193, 80194, 80197, 80198, 80199, 80200, 80201, 

80202, 80203, 80206, 80207, 80208, 80209, 80210, 80211, 80212, 80214, 80215, 

80218, 80219, 80220, 80221, 80222, 80227, 80257, 80258, 80259, 80260, 80261, 

80263, 80264, 80265, 80292, 80293, 80294, 80295, 80297, 80298, 80299, 80300, 

80301, 80302, 80325, 80326, 80330, 80347, 80348, 80349, 80350, 80351, 80352, 

80353, 80356, 80357, 80358, 80359, 80360, 80361, 80372, 80373, 80374, 80375, 

80376, 80377, 80378, 80379, 80393, 80394, 80395, 80396, 80397, 80402, 80410, 

80411, 80412, 80413, 80414, 80415, 80416, 80423, 80424, 80425, 80426, 80427, 

80430, 80431, 80442, 80443, 80444, 80445, 80446, 80451, 80452, 80459, 80460, 

80462, 80463, 80467, 80468, 80471, 80493, 80494, 80495, 80496, 80497, 80498, 

80499, 80501, 80502, 80503, 80504, 80505, 80506, 80507, 80508, 80509, 80517, 

80518, 80519, 80526, 80527, 80529, 80530, 80531, 80539, 80540, 80541, 80542, 

80543, 80546, 80548, 80549, 80550, 80551, 80552, 80553, 80554, 80555, 80559, 

80560, 80561, 80562, 80563, 80564, 80565, 80566, 80567, 80568, 80569, 80570, 

80571, 80590, 80596, 80599, 80600, 80601, 80602, 80603, 80604, 80606, 80607, 

80609, 80612, 80613, 80614, 80615, 80616, 80631, 80639, 80640, 80641, 80642, 

80644, 80645, 80646, 80647, 80648, 80655, 80657, 80658, 80659, 80660, 80661, 

80662, 80663, 80664, 80666, 80667, 80670, 80671, 80672, 80673, 80680, 80691, 

80694, 80695, 80696, 80704, 80714, 80716, 80717, 80718, 80719, 80724, 80725, 

80726, 80727, 80728, 80729, 80734, 80735, 80736, 80737, 80738, 80740, 80741, 

80742, 80743, 80744, 80745, 80746, 80747, 80748, 80749, 80750, 80754, 80760, 
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80761, 80762, 80763, 80764, 80765, 80766, 80769, 80770, 80771, 80772, 80773, 

80774, 80775, 80776, 80778, 80779, 80780, 80781, 80782, 80783, 80789, 80791, 

80800, 80801, 80807, 80813, 80814, 80815, 80819, 80820, 80821, 80822, 80823, 

80824, 80825, 80826, 80827, 80828, 80829, 80833, 80837, 80839, 80841, 80842, 

80843, 80844, 80845, 80846, 80847, 80848, 80849, 80850, 80851, 80852, 80853, 

80854, 80855, 80858, 80860, 80861, 80862, 80863, 80864, 80865, 80870, 80871, 

80877, 80879, 80880, 80882, 80884, 80885, 80886, 80887, 80888, 80889, 80890, 

80891, 80892, 80893, 80894, 80895, 80896, 80897, 80898, 80899, 80900, 80901, 

80907, 80908, 80909, 80910, 80911, 80912, 80913, 80914, 80915, 80916, 80917, 

80918, 80920, 80921, 80922, 80923, 80924, 80939, 80940, 80941, 80949, 80952, 

80953, 80954, 80955, 80956, 80957, 80958, 80959, 80960, 80961, 80963, 80964, 

80965, 80966, 80967, 80969, 80970, 80971, 80973, 80974, 80976, 80978, 80979, 

80980, 80981, 80982, 80983, 80984, 80985, 80986, 80987, 80988, 80989, 80990, 

80991, 80992, 80993, 80994, 80995, 80996, 80997, 80998, 80999, 81000, 81001, 

81002, 81006, 81007, 81018, 81019, 81020, 81021, 81039, 81040, 81041, 81042, 

81044, 81045, 81048, 81050, 81051, 81053, 81054, 81062, 81065, 81068, 81069, 

81070, 81071, 81073, 81076, 81077, 81079, 81080, 81081, 81082, 81084, 81085, 

81090, 81091, 81092, 81093, 81094, 81098, 81101, 81118, 81119, 81132, 81133, 

81134, 81135, 81136, 81137, 81138, 81139, 81140, 81144, 81148, 81151, 81154, 

81155, 81156, 81157, 81158, 81159, 81160, 81161, 81162, 81163, 81165, 81173, 

81174, 81175, 81180, 81181, 81182, 81183, 81184, 81186, 81191, 81192, 81193, 

81194, 81196, 81197, 81198, 81200, 81201, 81206, 81207, 81208, 81209, 81210, 

81230, 81231, 81232, 81233, 81234, 81235, 81236, 81237, 81238, 81239, 81240, 

81241, 81242, 81243, 81247, 81254, 81255, 81256, 81257, 81258, 81261, 81262, 

81263, 81264, 81265, 81266, 81267, 81268, 81269, 81270, 81273, 81281, 81285, 

81286, 81287, 81289, 81290, 81291, 81292, 81296, 81297, 81298, 81300, 81304, 

81305, 81306, 81311, 81312, 81313, 81314, 81315, 81319, 81320, 81324, 81325, 

81330, 81331, 81332, 81333, 81334, 81335, 81336, 81337, 81338, 81339, 81340, 

81341, 81348, 81349, 81352, 81354, 81357, 81358, 81359, 81360, 81361, 81367, 

81368, 81371, 81376, 81377, 81378, 81379, 81380, 81381, 81382, 81383, 81384, 

81385, 81386, 81387, 81388, 81389, 81390, 81391, 81392, 81393, 81394, 81395, 

81396, 81397, 81398, 81399, 81400, 81401, 81402, 81403, 81404, 81427, 81432, 

81433, 81434, 81435, 81436, 81438, 81442, 81443, 81444, 81445, 81446, 81447, 

81448, 81449, 81450, 81452, 81453, 81456, 81457, 81459, 81460, 81461, 81462, 

81463, 81464, 81471, 81472, 81473, 81474, 81475, 81476, 81477, 81478, 81479, 

81480, 81481, 81482, 81483, 81484, 81485, 81486, 81487, 81488, 81489, 81493, 

81494, 81495, 81496, 81497, 81498, 81499, 81500, 81501, 81502, 81503, 81504, 

81505, 81506, 81507, 81508, 81509, 81510, 81511, 81512, 81513, 81514, 81515, 

81516, 81518, 81519, 81520, 81525, 81527, 81530, 81531, 81532, 81533, 81534, 

81542, 81543, 81544, 81545, 81546, 81547, 81549, 81550, 81552, 81553, 81555, 

81556, 81557, 81558, 81559, 81560, 81566, 81575, 81576, 81577, 81578, 81579, 

81580, 81581, 81582, 81583, 81584, 81585, 81586, 81587, 81589, 81590, 81591, 

81599, 81600, 81601, 81602, 81605, 81606, 81607, 81608, 81616, 81617, 81620, 

81622, 81632, 81633, 81634, 81636, 81640, 81641, 81642, 81643, 81644, 81645, 

81656, 81667, 81668, 81669, 81670, 81672, 81673, 81674, 81675, 81676, 81677, 

81690, 81691, 81692, 81693, 81694, 81695, 81696, 81697, 81698, 81699, 81700, 

81701, 81710, 81714, 81715, 81716, 81717, 81718, 81719, 81720, 81721, 81722, 

81723, 81724, 81725, 81726, 81727, 81733, 81742, 81753, 81754, 81758, 81759, 

81761, 81762, 81763, 81767, 81768, 81769, 81770, 81771, 81772, 81774, 81775, 

81776, 81777, 81778, 81779, 81780, 81781, 81782, 81783, 81784, 81788, 81789, 

81790, 81791, 81792, 81793, 81796, 81797, 81798, 81799, 81800, 81801, 81802, 

81803, 81804, 81805, 81806, 81809, 81810, 81815, 81818, 81819, 81821, 81823, 

81830, 81831, 81833, 81834, 81842, 81845, 81846, 81848, 81849, 81850, 81851, 

81853, 81854, 81855, 81856, 81861, 81862 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

80035, 80149, 81439, 81702 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір релігійного характеру 

80465 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір розважального характеру 

80047 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

80195, 80290, 80533, 80611, 80631, 81665, 81666 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

79992, 79993, 79994, 80063, 80159, 80160, 80169, 80173, 80174, 80182, 80183, 
80268, 80269, 80279, 80280, 80281, 80282, 80283, 80284, 80285, 80286, 80287, 
80288, 80556, 80557, 80558, 80793, 80794, 80795, 80796, 80797, 81029, 81030, 
81031, 81032, 81523 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

80382, 81202, 81329, 81355, 81356, 81563 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

80309, 80311, 80465, 80650, 80715, 80818, 80830, 81009, 81083, 81178, 81179, 
81328, 81425, 81604, 81649, 81650, 81651, 81652, 81653, 81654, 81704, 81760, 81828 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

80052, 80312, 80610, 80650, 80878, 81604, 81625, 81649, 81650, 81651, 81652, 
81653, 81654 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

80084, 80184, 80185, 80186, 80190, 80229, 80230, 80236, 80239, 80254, 80371, 
80487, 80488, 80489, 80490, 80491, 80577, 80875, 81187, 81365, 81794, 81795, 
81811, 81813 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

79986, 79991, 79995, 80006, 80007, 80008, 80009, 80064, 80065, 80066, 80067, 
80068, 80069, 80085, 80122, 80134, 80161, 80175, 80176, 80177, 80178, 80179, 
80180, 80181, 80196, 80224, 80231, 80232, 80233, 80234, 80235, 80237, 80238, 
80239, 80240, 80242, 80243, 80244, 80245, 80246, 80247, 80248, 80249, 80250, 
80251, 80252, 80253, 80255, 80256, 80262, 80364, 80365, 80366, 80367, 80368, 
80369, 80370, 80380, 80381, 80383, 80384, 80385, 80386, 80387, 80388, 80389, 
80390, 80391, 80399, 80516, 80575, 80623, 80625, 80665, 80713, 80723, 80777, 
80788, 80838, 80872, 80883, 80902, 81034, 81035, 81121, 81188, 81212, 81213, 
81214, 81215, 81216, 81217, 81218, 81219, 81220, 81221, 81244, 81245, 81246, 
81345, 81370, 81374, 81437, 81492, 81539, 81540, 81541, 81592, 81593, 81603, 
81618, 81703, 81746, 81785, 81807, 81808, 81812, 81825, 81836, 81841 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

80038, 80084, 80113, 80117, 80587, 80693, 80868, 80869, 80925, 80926, 80927, 
80928, 80929, 80930, 80932, 80933, 80934, 80935, 80936, 80937, 81143, 81223, 
81224, 81273, 81454, 81857, 81858, 81859, 81860 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

79977, 79982, 80090, 80092, 80093, 80122, 80190, 80216, 80313, 80314, 80316, 

80325, 80353, 80355, 80362, 80363, 80404, 80405, 80406, 80455, 80473, 80532, 

80545, 80573, 80577, 80585, 80586, 80587, 80588, 80589, 80591, 80623, 80637, 

80680, 80689, 80693, 80720, 80806, 80812, 80866, 80875, 80876, 80903, 81043, 

81079, 81101, 81103, 81116, 81121, 81191, 81192, 81193, 81222, 81248, 81283, 

81300, 81310, 81322, 81343, 81344, 81353, 81422, 81426, 81428, 81429, 81430, 

81431, 81455, 81521, 81524, 81562, 81570, 81571, 81572, 81573, 81574, 81612, 

81624, 81739, 81741, 81744, 81773, 81820, 81821, 81825, 81844, 81854, 81855 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Сценічна обробка твору 

81117 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

80296, 81626 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

79976, 79978, 79979, 79980, 80048, 80088, 80089, 80090, 80091, 80092, 80093, 

80094, 80095, 80096, 80097, 80141, 80148, 80204, 80205, 80362, 80407, 80409, 

80470, 80472, 80492, 80524, 80532, 80534, 80536, 80574, 80605, 80618, 80669, 

80677, 80678, 80689, 80767, 80768, 80903, 80926, 80927, 80928, 80929, 80930, 

80931, 80932, 80933, 80934, 80935, 80936, 80937, 80950, 80951, 81012, 81049, 

81072, 81120, 81185, 81190, 81248, 81250, 81251, 81252, 81253, 81260, 81347, 

81423, 81426, 81524, 81526, 81570, 81571, 81573, 81574, 81637, 81638, 81734, 

81735, 81736, 81737, 81741, 81748, 81749, 81751, 81752, 81820 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

80322, 80591, 80592, 80594, 80697, 80698, 80699, 80700, 80701, 80702, 80720, 

80751, 80942, 81428, 81429, 81430, 81431 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

80225, 80811, 80868, 80869 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

81043, 81116, 81283, 81843 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

79982, 80316, 80355, 80419, 80545, 80921, 80922, 81011, 81455, 81561, 81572, 

81619, 81739, 81844 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 80278, 81458, 81756 
COMPETITOR (псевдонім) 81060 
HULK (псевдонім) 79986, 80777, 81785 
INDT (псевдонім) 80224 
Just Ride (псевдонім) 81250 
Ksanti (псевдонім) 80247, 80248, 80249, 80250, 80251, 80252, 80253 
Lao Bazatti (псевдонім) 81011 
Liliia KauЄman (псевдонім) 81492 
Meleg (псевдонім) 80902 
MISHA KUSH (псевдонім) 81370 
Natasha Royce (псевдонім) 80229, 80230, 80231, 80232, 80233, 80234, 80235, 

80236, 80237, 80238 
Paul Njord (псевдонім) 80722, 80723 
VERLIM (псевдонім) 80064, 80065, 80066, 80067, 80068, 80069 
VIRGINIA (псевдонім) 81746 
vishnevskaya (псевдонім) 81346 
Volodymir Smith (псевдонім) 81825 
Yar Som (псевдонім) 80872 
Абазі Ванесса 80625 
Абакуменко Ольга Вікторівна 81767, 81771, 81861 
Абдул-Огли Лариса Володимирівна 80226 
Абдуллаєв Емір Бекирович (Emir Qirim) 80409 
Абдулсалам Хафед І.С. 80403 
Аблова Галина Василівна 80867 
Аверіхін Микола Максимович 81761, 81762 
Аверіхіна Тетяна Володимирівна 81761, 81762, 81763 
Авраменко Наталія Леонідівна 80541, 81509, 81512 
Авраменко Ольга Валентинівна 80467, 80468 
Адонкіна Вікторія Юріївна 80120 
Азарова Анжеліка Олексіївна 80464 
Азарова Лариса Євстахіївна 80464 
Акбаш Катерина Сергіївна 80467 
Акімова Тетяна Валеріївна 80189 
Аксьоненко Анна Миколаївна 81525 
Александр Суздаль (псевдонім) 80187, 80730, 80731, 80732, 80733, 81126, 81127, 

81128, 81129, 81130 
Александров Михайло Євгенович 80404, 80406 
Алексіюк Ігор Леонтійович 81013 
Алєксандрова Ксенія Гінтасівна (Ксенія Круопайте) 80721 
Алєксєєва Даріна Юріївна 81604 
Аль-Амморі Алі 80403 
Аль-Амморі Хасан Алійович 80403 
Альбещенко Олексій Станіславович 81396 
Альона Нітченко (псевдонім) 80399 
Альошина Алла Іванівна 79985 
Альперт Іоган Борисович 80692 
Анапріюк Андрій Сергійович 81666 
Андреєв Андрій Валерійович 81185 
Андреєв Олексій Олександрович 80864 
Андреєва Євгенія Глібовна 81185 
Андрєєв Андрій Андрійович 81741 
Андрієнко Богдан Юрійович 81441 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Андрієнко Валентина Михайлівна 81291 
Андрієнко Віталій Олександрович 80618 
Андрієнко Тетяна Петрівна 80673 
Андрійченко Жанна Олегівна 80879 
Андрійчук Олександр Валентинович 81301 
Андронов Віталій Артурович 80477, 80480, 80481, 80482, 80485, 80486 
Андрук Наталія Володимирівна 80241, 80363 
Андрусенко Тетяна Борисівна (Tetiana, Sil Brook) 81811, 81812, 81813 
Анна Енберт (псевдонім) 81350 
Антоненко Артем Олександрович 81010 
Антоненко Сергій Анатолійович 80197, 80198, 80762, 80764, 80855 
Антрапцева Надія Михайлівна 81155, 81156, 81157, 81158 
Ар Сантем (псевдонім) 80904, 80905 
Арбузова Юлія Вікторівна 80867 
Арешонков Віталій Володимирович 80626 
Аржевітін Станіслав Михайлович 80402 
Арі Рокні (псевдонім) 80904, 80905 
Арнаут Федора Іванівна 80153 
Аронський Дмитро Іванович 81647 
Арсірій Олена Олександрівна 81135, 81136 
Артюх Тетяна Олександрівна 81542, 81543, 81544 
Архіпенко Артем Сергійович 81576 
Асанова Лейля Нуріївна 80154 
Астрєйко Володимир Володимирович 81153 
Атаманчук Володимир Миколайович 80626 
Атаманюк Василь Петрович 80262 
Атаманюк Еліна Анатоліївна 80600 
Атаманюк Руслан Федорович 80600 
Ачкасова Лариса Миколаївна 81199 
Бабак Оксана Іванівна 80851, 80852, 80853, 80854 
Бабаян Юлія Олександрівна 80171, 80172 
Бабенко Крістіна Євгеніївна 80801 
Бабич Андрій Миколайович 81728, 81730 
Бабич Микола Миколайович 81368 
Бабич Надія Денисівна (псевдонім) 80279 
Бабушкіна Руслана Олександрівна 80753 
Баглик Євгенія Андріївна 81309 
Бадя Юлія Вікторівна 80464 
Бадьора Сергій Миколайович 80215, 80508, 80509 
Базилевич Віктор Дмитрович 81354 
Базильчук Олег Вікторович 81124 
Бакал Віталій Павлович 80404, 80405, 80406, 80407 
Бакалінська Ольга Олегівна 80861 
Баклан Олексій Вячеславович (Бьорд, The Baklan) 80240 
Баксалова Ольга Михайлівна 80600, 80666 
Бакуліна Наталія Валеріївна 80151 
Бакуменко Марина Григорівна 80297, 80298, 80299, 80300 
Бакуменко Олена Олексіївна 80789 
Балан Ганна Костянтинівна 81048 
Балацька Ольга Романівна 80356 
Балашов Дмитро Сергійович 80054 
Балух Михайло Олексійович 80364, 80365, 80366, 80367, 80368, 80369, 80370, 

80371 
Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна 81181 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Бальоха Альона Сергіївна 80671 
Бандоріна Лілія Миколаївна 80413, 81530 
Барабаш Марія Сергіївна 80038 
Барановська Марія Олександрівна 80380 
Бараш Євген Юхимович 81631 
Барбаш Валерій Анатолійович 81526 
Барська Юліанна Петрівна 81374 
Баторі Марія Петрівна 80557 
Батрак Лариса Григорівна 80038 
Бегун Світлана Іванівна 79984 
Безверхий Костянтин Вікторович 81029, 81030, 81031, 81032 
Безгінова Любов Іванівна 80424, 81006, 81007 
Безгодкова Аліна Олександрівна 80612, 80613 
Безкоровайна Ірина Миколаївна 81832 
Безуглий В'ячеслав Володимирович 81739 
Беліменко Микола Сергійович 80226 
Белінська Яніна Василівна 81464 
Бережна Ольга Олександрівна 81843 
Береза Віктор Олександрович 80547 
Береза Юрій Миколайович 80470 
Березан Валентина Ігорівна 81830 
Березій Микола Васильович 81134 
Березняков Андрій Володимирович 80118, 80119 
Березнякова Наталя Леонідівна 80760 
Береславська Валентина Іванівна 81684, 81685 
Береславська Олена Іванівна 80714 
Берест Марина Миколаївна 81453 
Бесараб Олена Миколаївна 81213, 81215, 81216, 81218, 81219, 81221 
Бесараб Олена Миколаївна (Елен Бессе) 81220 
Бесараб Олена Миколаївна (Елена Бессе) 81214 
Бесараб Олена Миколаївна (Елєн Бессе) 81217 
Бескаравайний Станіслав Сергійович 80992 
Бєлєвцев Олександр Рудольфович 80864 
Бєлоглазова Катерина Вячеславівна 81809 
Бєляєва Олена Миколаївна 80194, 80769, 80770, 80774, 80775, 80776 
Бєлякова Оксана Володимирівна 80519 
Бинда Тетяна Парфеніївна 81307, 81308 
Биховченко Валентина Петрівна 81472 
Біла Вікторія Русланівна 80957, 80958 
Білан Тетяна Романівна 80124, 80125 
Біланов Олег Сергійович 81098 
Біленко Вікторія Олександрівна 80590 
Білик Аліна Сергіївна (Белик Алина Сергеевна, 
#АлинаБелик) 

81369 

Білобрицький Юрій Андрійович 81334 
Білова Ірина Сергіївна 80410, 80415, 80614, 81535 
Білова Оксана Вікторівна 80742, 80744 
Білова Олена Сергіївна 80614 
Біловодська Олена Анатоліївна 80939 
Білогурова Євгенія Юріївна 80637 
Білоус Андрій Михайлович 81427, 81432, 81433, 81434, 81435, 81436 
Білоус Віктор Тарасович 80540 
Білоус Наталія Валентинівна 80906 
Білоус Світлана Юріївна 81427 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Біляєв Сергій Сергійович 81132 
Бінкевич Володимир Васильович 80411, 80412, 80414, 80415, 80416, 81534 
Бірюк Наталія Несторівна 80943, 80944 
Бірюкова Тетяна Вікторівна 81330, 81331, 81332 
Блага Вікторія Вікторівна 80963, 81076, 81784, 81810, 81815 
Благова Тетяна Олександрівна 81830 
Благой Віталій Валерійович 80963, 81076, 81784, 81810, 81815 
Блеч Ганна Олександрівна 81202 
Блищик Лариса Вікторівна 80667 
Богадьорова Вікторія Сергіївна 81294 
Богадьорова Лариса Михайлівна 80794, 81294, 81295 
Богаєнко Всеволод Олександрович 80668 
Богдан Юрій Олександрович 81267 
Богданович Володимир Юрійович 80143 
Боговіс Віталій Євгенович 80038 
Боголіб Максим Анатольевич 81457 
Богріновцева Людмила Миколаївна (Людмила Кострач) 80913 
Богуш Євген Іванович 80329 
Боднарук Олег Дмитрович 80525 
Боженко Ганна Олександрівна 81005 
Боженко Олег Анатолійович (KorgStyle & Modern 
Martina) 

80875 

Божко Вадим В'ячеславович 80518 
Божкова Вікторія Вікторівна 80940 
Бойко Валентина Михайлівна 80062 
Бойко Людмила Іванівна 80606, 80607, 80608 
Бойко Людмила Павлівна 81322 
Бойко Роман Сергійович 81161 
Бойко Руслан Васильович 80142 
Бойцанюк Світлана Іванівна 81332 
Бойченко Володимир Миколайович 81743 
Большакова Інна Олексіївна 81553 
Бондарев Юрій Олегович 80247 
Бондаренко Вікторія Вадимівна 81708 
Бондаренко Ірина Володимирівна 81570, 81571 
Бондаренко Лідія Григорівна 80353 
Бондаренко Олександр Валентинович 80598 
Борисов Євген Миколайович 81781 
Борисова Єва Елемерівна 81667 
Борисова Єва Елемирівна 80284, 80382, 81205 
Борисюк Людмила Іванівна 81454 
Боровик Марина Вікторівна 81384, 81385, 81386, 81387, 81388 
Бородавко Оксана Олександрівна 80976 
Бортнікова Вікторія Олегівна 80306 
Босак Світлана Пилипівна 80878 
Бояринцев Євген Львович 80889 
Боярчук Василь Васильович 81118 
Браїлко Юлія Іванівна 81830 
Брайчевський Юліан Сергійович 80062 
Братко Марія Василівна 81084 
Братута Єлизавета Олександрівна 81222 
Братченко Геннадій Дмитрович 80315 
Браун Єва Ласловна 80285 
Бредіхін Володимир Михайлович 80086, 81655 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Брелюс Галина Михайлівна 80354 
Бреус Світлана Василівна 81085 
Британ Володимир Терентійович 80978, 80979, 80989, 80990, 80991, 80998, 80999, 

81141, 81142, 81286, 81288 
Бровченко Віктор Іванович 81017 
Бубир Ольга Євгенівна 81555 
Бугріменко Роман Михайлович 80424, 81006, 81007 
Бугрімова Оксана Юріївна 81651 
Будзинський Микола Петрович 80404, 80405, 80406, 80407 
Будильська Тетяна Олегівна 80689 
Будкіна Ірина Євгенівна 80889 
Будник Юлія Андріївна 80858, 81020, 81021, 81325, 81376, 81377, 81378, 

81379, 81380 
Будорацька Тетяна Леонідівна 81136 
Булат Анатолій Федорович 80680 
Бульбах Юрій Васильович 80420 
Бурак Марія Василівна 81228 
Бурау Надія Іванівна 81609, 81610, 81613, 81679, 81680, 81681, 81682, 

81683 
Бурдонос Людмила Іванівна 80568, 80569, 80570, 80571, 80819 
Бурлаков Михайло Вікторович 81143 
Бурлуцька Марія Едуардівна 80889 
Бурман Олексій Михайлович 79996, 79997 
Буромський Микола Іванович 80430 
Буряченко Семен Васильович 81194 
Бусарєва Тетяна Геннадіївна 80261 
Бутко Лариса Валентинівна 81123, 81211 
Бутко Олексій Іванович 81728, 81729, 81730 
Буток Олена Володимирівна 80012, 80200, 80201, 80764, 80848, 80849, 80850 
Буц Олексій Миколайович 81328 
Бучацька Тетяна Григорівна 80153, 80155 
Буяло Дмитро Володимирович 81022, 81023 
Ваганій Наталія Валентинівна 80329 
Валієв Ярослав Анатолійович 81120 
Вановська Інна Марківна 79977 
Варакута Олександр Павлович 81273 
Варгаракі Юлія Миколаївна 81626 
Варіна Ганна Борисівна 80526, 80527, 81044, 81448, 81449, 81450 
Варналій Захарій Степанович 81381, 81497 
Василенко-ван де Рей Аренда Яна 81528 
Василенко Дар'я Павлівна  81123, 81211 
Василенко Катерина Сергіївна 80241, 80363 
Василенко Марина Миколаївна 80629 
Василинчук Віктор Іванович 81228 
Васильєв Михайло Олексійович 80577 
Васильєва Марія Олександрівна 80696 
Васильченко Сергій Вікторович 80859 
Ватульова Антоніна Леонідівна 80467 
Вахняк Надія Вікторівна 81442, 81443, 81444 
Вахрів Андрій Петрович 81728, 81729, 81730 
Вашакмадзе Гіоргі (VASHAKMADZE GIORGI) 81189 
Ващенко Олександр Миколайович 80693 
Ващенко Тетяна Володимирівна 81304, 81306 
Ведерніков Михайло Данилович 80600, 80666 
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Вейц Олександр Ігорович 80166 
Векерик Василь Іванович 80163 
Великонська Наталія Михайлівна 80359 
Величко Валерій Васильович 80359 
Величко Віталій Юрійович 80834, 80835 
Велігура Антон Володимирович 81816 
Вербецька Олена Володимирівна 80318 
Вербицька Вікторія Іванівна 80086 
Вербицька Поліна Василівна 80599 
Верготі Лідія Танасіївна 81075 
Вертелєва Оксана Василівна 80861 
Верховецька Інна Миколаївна 80403 
Верховод Ірина Сергіївна 81132 
Верховодова Юлія Володимирівна 80297, 80298, 80299, 80300 
Веселовська Ганна Іванівна 81424 
Винничук Людмила Анатоліївна 81274 
Винничук Роксолана Олександрівна 81759 
Виноградня Віта Михайлівна 80082, 80083, 80101, 80136 
Винокуров Ігор Генріхович 81592, 81593 
Висотенко Роман Олександрович 80876, 80938 
Витвицький Василь Степанович 80739 
Вичужанін Володимир Вікторович 81641, 81642, 81643, 81644 
Вишневська Лариса Іванівна 80865 
Вишневська Ольга Миколаївна 80164 
Вишняков В'ячеслав Вікторович 81729 
Візнюк Василь Васильович 80577 
Вікнянська Анастасія Олександрівна 81767 
Віктор Вікторевський (псевдонім) 81425 
Вікторіанець (псевдонім) 80831 
Вікторов Владислав Вікторович 80410, 81535 
Вільфрід Нойманн 81354 
Вінниченко Олексій Олександрович 81080 
Вітлінський Вальдемар Володимирович 80924 
Вітюк Валентина Володимирівна 80761, 80763, 80765, 80766 
Власенко Катерина Сергіївна 80381 
Власенко Юрій Григорович 80184, 80185, 80186, 80254 
Власова Ганна Петрівна 81606 
Власова Наталія Олексіївна 81319 
Власюк Ірина Миколаївна 81828 
Внуков Євген Володимирович 80478, 80483 
Внукова Наталія Миколаївна 81285 
Вовк Ольга Миколаївна 81463 
Водка Олексій Олександрович 81490 
Водчиць Олександр Григорович 80142 
Возняк Олекса Орестович 80420 
Войт Богдан Леонідович 80919 
Войцева Олена Андріївна 80155 
Войцехівська Любов Іустимівна 80807 
Волков Валерій Іванович 80534 
Волков Дмитро Іванович 81089 
Волкова Віра Андріївна 81445, 81446, 81447 
Волковська Яна Віталіївна 81564, 81565 
Волобуєв Михайло Станіславович 81049 
Волобуєва Тетяна Вікторівна 81049 
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Володкевич Олег (псевдонім) 80408 
Волоснікова Наталія Миколаївна 81053, 81054, 81206 
Волохова Наталя Владиславівна 81017 
Волошан Ірина Геннадіївна 81564, 81565 
Волошенюк Оксана Валеріївна 80599 
Волошин Олексій Іванович 80680 
Волошина Валерія Миколаївна 80753 
Волошко Анатолій Васильович 80856 
Волощенко Ольга Володимирівна 80401 
Волощук Вадим Володимирович 81334 
Волянська-Савчук Леся Вікторівна 80666 
Воробйов Леонід Володимирович 80833 
Воробйов Сергій Валерійович 81186, 81282 
Ворона Володимир Іванович 80055 
Воронцова Тетяна Володимирівна 80241, 80363 
Воронянська Олена Владиленівна 80031, 80330 
Воткаленко Олена Вікторівна (Лена Воткаленко, 
Lena Votkalenko, Л. В.) 

81637, 81638 

Воткаленко Олена Вікторівна (Лена Воткаленко, 
Lena Votkalenko, Л.В. ) 

81423 

Вугальтер Олександр Леонідович (Вугальтер Александр 
Леонидович) 

80144 

Гавдьо Ігор Романович 80162 
Гавриленко Алла Анатоліївна 81310 
Гаврильєва Ксеня Григорівна 80769 
Гавриш Богдан Анатолійович 80660 
Гаєвська Лариса Миколаївна 81479, 81482, 81483, 81484, 81486 
Гайдаржи Петро Васильович 80621 
Гайденко Сергій Сергійович 81025, 81026 
Гайдичук Надія Леонідівна 81331 
Галаган Валентина Володимирівна 80353 
Галака Олександр Іванович 81119 
Гапонова Людмила Євгеніївна 80985, 80987, 80993, 81000, 81002 
Гапотій Віктор Дмитрович 81234, 81616, 81617 
Гарбузюк Ірина Вікторівна 80241, 80363 
Гарват Ольга Анатоліївна 80600, 80666, 80771 
Гаркуша Микола Васильович 81519 
Гарулич Сергій Петрович 80035 
Гаруст Юрій Віталійович 80199 
Гашибаязова Олександра Василівна 81074 
Геворкян Артем Юрійович 81320, 81551 
Гелета Олег Леонтійович 80863, 80865 
Гензерський Юрій Валерійович 80038 
Георгадзе Едуард Анзорович 81604 
Георгіянц Вікторія Акопівна 80760 
Герасименко Анжеліка Григорівна 80861 
Гербич Людмила Анатоліївна 81090, 81094 
Герліці Юрай (Gerlici Juraj) 81327 
Гернего Юлія Олександрівна 81818, 81819 
Гетманюк Павло Олександрович 81318 
Гетьманенко Юлія Олександрівна 81527 
Гирман Катерина Анатоліївна 80084, 80085 
Гіміранов Ерік Ільдарович 81097 
Гінтова Марина Герцівна 81517 
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Глава Марія Геннадіївна 81135, 81136 
Гладиборода Наталія Пилипівна 81028 
Гладух Євгеній Володимирович 81210 
Гладченко Ірина Вікторівна 81202 
Глазунова Ольга Олександрівна 81798, 81801 
Глемба Іван Павлович 81167, 81168, 81169, 81170, 81171, 81172 
Глушкова Діана Борисівна 81568 
Гнаткович Тетяна Дмитрівна 80284, 80382, 81205, 81667 
Гнедіна Катерина Володимирівна 81772 
Гнипа-Черневецька Лілія Володимирівна 80836 
Гніденко Альона Валентинівна 80963 
Гнізділова Олена Анатоліївна 81830 
Гніцевич Вікторія Албертівна 81092 
Говорнян Лілія Серафимівна 80280, 80281, 80282 
Говорущенко Тетяна Олександрівна 80642, 80644, 80645 
Гозак Світлана Вікторівна 80882 
Голдобіна Анна Сергіївна 80653, 80654 
Голіян Олег Мирославович 81554 
Голоботовський Василь Іванович 80626 
Голованова Ірина Анатоліївна 81462, 81590 
Головацький Андрій Степанович 81622, 81632, 81633 
Головко Микола Васильович 80156 
Голощапова Олена Вікторівна 80532 
Гольцова Світлана Вікторівна 81576 
Гонтар Дар'я Дмитрівна 81285 
Гончар Юлія Олександрівна 81547 
Гончаренко Олег Віталійович 81523 
Гончарук Богдан Романович 81728, 81729, 81730 
Гончарук Кирило Юрійович 81538 
Гончарук Олександр Романович 81621 
Гопченко Євген Дмитрович 80889 
Горбатенко Людмила Павлівна 81750 
Горбатенко Олена Анатоліївна 80130, 80131, 80132, 80133, 80462 
Горбач Людмила Володимирівна 81686 
Горбенко Інна Василівна 81203 
Горборуков В'ячеслав Вікторович 80835 
Горголь Петро Степанович 81830 
Гордей Оксана Дмитрівна 81472 
Гордієнко Наталія Володимирівна 80712, 80817 
Горенко Максим Вікторович 80921, 80922 
Горенштейн Вікторія Марківна 81652, 81653 
Горіна Ганна Олександрівна 80718 
Горкуненко Андрій Борисович 81333 
Горленко Ганна Олексіївна 80599 
Горобенко Надія Володимирівна 81517 
Горобець Валерій Григорович 81267 
Горобчишин Олег Вікторович 80863 
Городецький Дмитро Олександрович 80038 
Городецький Олександр Сергійович 80038 
Городниченко Яна Валеріївна 81024 
Городніченко Юлія Вадимівна 80098, 80105, 80106, 80107, 80918 
Горошко Андрій Ігорович 81099, 81100 
Горун Олена Юріївна 80327, 80328 
Горюнова Любов Іванівна 80540 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 

 

826 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Горячев Сергій Вікторович 80691 
Горячев Сергій Вікторович (Серхио Виттори  
Хоттре) 

80617 

Гостюк Лучіка Миколаївна 80556 
Грабарчук Олег Васильович 80832 
Градоблянський Дмитро Вікторович 81420 
Гранатуров Володимир Михайлович 81566 
Грановська Інна Володимирівна 80102, 80103, 80104 
Гранчак Ірина Ігорівна 81103 
Гращенкова Тетяна Валеріївна 81048 
Гребьонкін Антон Вікторович 80818 
Гриб Олег Миколайович 81048 
Григор'єв Андрій Олександрович 81164 
Григор'єв Василь Ілліч 81372 
Григор'єв Денис Вікторович 80315 
Григор'єв Олександр Вікторович 81164 
Григоренко Оксана Петрівна 80805 
Григулич Світлана Миколаївна 81848, 81849, 81850 
Гриньов Борис Вікторович 80270, 80271, 80272, 80273, 80274, 80275, 80276, 

80277, 80314 
Грицак Анатолій Васильович 81410, 81411, 81412, 81413, 81414 
Гриценко Іван Семенович 80760 
Грицюк Ігор Васильович 81606, 81607, 81608 
Грицюк Юрій Володимирович 81539, 81540, 81541 
Гришин Олександр Михайлович 81531 
Гришко Наталя Євгеніївна 81798, 81801 
Гришко Світлана Вікторівна 81242 
Гришко Тетяна Євгенівна 80414, 81534, 81535 
Гришук Михайло Степанович 81119 
Грищенко Сергій Миколайович 80327, 80328 
Грищук Світлана Віталіївна 80661 
Грін Ллойд Грегорі 81603 
Грінченко Віктор Григорович 80398, 80400 
Грущинська Олена Володимирівна 80864 
Грянка Олександр Васильович 79996, 79997 
Губа Ірина Іванівна 80217 
Губаль Алла Борисівна 81844 
Губарєва Світлана Сергіївна 80392 
Губарик Ольга Миколаївна 80189 
Губенко Дмитро Іванович 80680 
Гук Олександр Валентинович 81839 
Гукалова Ірина Володимирівна 80795, 81335 
Гулик Тетяна Володимирівна 81701 
Гуманицький Станіслав Антонович 81517 
Гуменюк Микола Іванович 80524 
Гура Тетяна Віталіївна 81708 
Гурева Юлія Сергіївна 80261 
Гурець Наталія Сергіївна 80619 
Гуріна Наталія Валеріївна 80076 
Гурський Петро Васильович 80529, 80530, 80531 
Гусаріна Наталія Вікторівна 81833 
Гусятинська Наталія Альфредівна 81475 
Гутман Дмитро Вікторович (Hutman Dmytro) 80690 
Гуцалюк Ігор Васильович 80434, 80435, 80436, 80437, 80458 
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Гушак Галина Володимирівна (Міколяш Галина, 
Галка, Jaan) 

80838 

Давидов Олексій Віталійович 80170, 81382 
Давтян Степан Гургенович 80655 
Дайнеко Поліна Михайлівна 81383 
Далевська Наталія Михайлівна 80754 
Даниленко Георгій Миколайович 81235 
Данилова Олена Анатоліївна 81132 
Данилова Тетяна Григорівна 81165 
Данько Олена Валентинівна 81107 
Даус Марія Євгенівна 81048 
Дашковська Анастасія Володимирівна 80850 
Дашковська Олена Володимирівна 81475 
Дебрецені Оніка Олександрівна 80182 
Дегтярьова Анастасія Олегівна 80403 
Дельва Михайло Юрійович 80051 
Дем'яненко Ігор Анатолійович 80226 
Дем'янко Наталія Юріївна 81063, 81064, 81065, 81066 
Демська Наталія Павлівна 80308 
Демуз Інна Олександрівна 80724, 80725, 80726, 80727 
Демченко Алла Вікторівна 80353 
Демченко Олександр Олександрович (Alex Demian) 80267 
Денисенко Євгеній Олександрович 80129 
Денисов Ігор Геннадійович 81449 
Денисовський Михайло Дмитрович 81787 
Дерев'янко Людмила Петрівна 81181 
Дериколенко Олександр Миколайович 80940 
Джерелюк Юлія Олександрівна 81591 
Джога Олена Олександрівна 81260 
Дзевульська Ірина Вікторівна 81634 
Дзюба Іван Михайлович 80313 
Дзюба Ігор Іванович 80173 
Дзяпко Жужанна Вікторівна 80557 
Диба Олександр Михайлович 81818, 81819 
Диких Віктор Олександрович 80404 
Димашок Ганна Василівна 80288, 81302 
Дирдін Максим Євгенович 81606 
Дитріх Вальтер 81354 
Діжурко Анатолій Валерійович 80050 
Дімова Віра Миколаївна 80153 
Дмитрієнко Ірина Олександрівна 80439 
Дмитрук Віктор Анатолійович 80406 
Добров Ігор Вячеславович 80357 
Добровольський Юзеф Броніславович 80142 
Довгалюк Ростислав Юрійович 80317 
Довгий Станіслав Олексійович 80834, 80835 
Довгопола Альона Олександрівна 80620 
Довгополов Олексій Вікторович 81728, 81730 
Довгун Ольга Василівна 80479, 80484 
Довженко Андрій Віталійович 80493, 80494, 80495, 80496, 80497, 80498, 80499, 

80546 
Довжук Ігор Володимирович 80839, 81803, 81804, 81805, 81806 
Доголіч Лариса Костянтинівна 80282 
Докус Ангеліна Олександрівна 80889 
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Должанський Анатолій Михайлович 80358 
Домашенко Марина Дмитрівна 80292, 80293 
Домбругова Юлія Володимирівна 81625 
Дон Євген Генріхович 81836 
Донсков Олександр Миколайович 80304, 80305, 80307 
Дорошенко Наталя Владиславівна 81008 
Дорошенко Ольга Олександрівна 81298 
Дорошук Ганна Анатоліївна 81183, 81184 
Доценко Ірина Василівна 80392 
Доценко Наталія Володимирівна 81627, 81628, 81629 
Доцяк Ігор Іванович 80474 
Драч Ірина Євгеніївна 80995 
Дроботя Яна Анатоліївна 81296, 81297, 81298 
Дрожевський Олексій Миколайович 81467 
Дроздов Віталій Михайлович (DROZDOV VITALY) 79998 
Дроздов Олексій Леонідович 80837 
Дроздова Євгенія Анатоліївна 80643, 81299 
Дроздова Ірина Володимирівна 81547 
Дрофа Єлизавета Анатоліївна 81701 
Другова Олена Сергіївна 81550 
Дуб Станіслав Костянтинович 80978, 80979, 80990, 80991, 81001, 81141, 81142, 

81286, 81288 
Дубініна Марина Вікторівна 80295 
Дубовик Ксенія Ігоріївна 80226 
Дудко Володимир Степанович 80005 
Дудко Денис Юрійович 80516 
Дудник Олександр Олександрович 80919 
Дудок Ігор Степанович 81017 
Дудченко Ольга Сергіївна 80047 
Дутчак Віолетта Григорівна 81855, 81857, 81858, 81859, 81860 
Дучмал Маріуш 80631 
Дюкар Надія Валеріївна 81582 
Дядін Андрій Сергійович 80424 
Дячук Анна Петрівна 80049 
Дьогтєва Ірина Оксентіївна 81405, 81406, 81407, 81408, 81409 
Євланова Ганна Євгенівна 81709 
Євлаш Дмитро Валентинович 81731, 81732 
Євсеєв Сергій Петрович 81636 
Євсєєв Владислав В'ячеславович 80306 
Євтушенко Анна Валентинівна 81355, 81356 
Євтушенко Наталія Миколаївна 80082, 80083, 80098, 80100, 80106, 80136, 80917, 

80918 
Євчук Оксана Володимирівна 80392 
Єгоров Микола Юрійович 81763 
Єгорченков Олексій Володимирович 81829 
Єлізарова Олена Тарасівна 80882 
Ємельянов Ігор Олександрович 80864, 80865 
Єнекюк Іоана Семенівна 80281 
Єніна Анастасія Олександрівна 81719, 81720, 81721, 81722, 81723 
Єременко Ірина Іванівна 81748, 81749, 81751, 81752 
Єремян Олена Михайлівна 80785, 80786, 80787 
Єрмілов Максим Віталійович 80977 
Єрошкін Євген Юрійович 81125 
Єрьоміна Оксана Леонідівна 80612, 80613, 80614 
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Жабєєв Володимир Павлович 80672, 81151, 81822 
Жабєєв Георгій Володимирович 80672, 81151, 81822 
Жабєєв Павло Володимирович 80672, 81151, 81822 
Жабєєва Ірина Анатоліївна 80672, 81151, 81822 
Жаботинська Наталія Володимирівна 80297, 80298, 80299, 80300, 80459, 80548, 80551, 

80552, 80553, 80554, 80555, 80670 
Жадан Тетяна Андріївна 81389, 81390, 81391, 81392, 81393 
Жара Наталія Ярославівна 81245 
Жарікова Марина Віталіївна 80441 
Жарков Антон Вікторович 80087 
Жаркова Ірина Іванівна 80159 
Жартовський Олександр Володимирович 80323 
Желанова Вікторія В'ячеславівна 81243 
Железняк Олексій Павлович 80175, 80176, 80177, 80178, 80179, 80180, 80181 
Желіба Олександр Володимирович 81834 
Желібо Євген Петрович 81510 
Живєнков Євген Віталійович 81755 
Жигалло Костянтин Миколайович 81491 
Жигоренко Ірина Юріївна 81133, 81233 
Жижченко Олександр Олександрович 80575 
Жила Роман Сергійович 81160 
Жильйова Валерія Сергіївна 80591, 80592, 80594, 81428, 81429, 81430, 81431 
Жиркевич Валерія Юріївна 79995 
Жиров Олександр Анатолійович 81830 
Житар Максим Олегович 80914, 80915, 80916 
Житкевич Назар Сергійович 80512 
Житник Марина Федорівна 80585, 80586, 80587, 80588, 80589 
Жовтоніжко Любов Миколаївна 81835 
Жук Ольга Миколаївна 80457 
Жукова Лариса Рафаїлівна 81383 
Жулавська Ольга Олександрівна 81303 
Журавльов Олексій Володимирович 80038 
Журавльов Руслан Борисович 82333 
Журавльова Ірина Вікторівна 81453 
Журавльова Наталія Михайлівна 81136 
Журан Олена Анатоліївна 81136, 81292 
Журіда Андрій Олександрович 81826, 81827 
Жученко Віталій Віталійович 80681 
Забайкін Нікіта Вячеславович 80515 
Забаштанський Максим Миколайович 81861 
Забродська Ганна Іванівна 80167, 80168 
Забродська Любов Давидівна 80167, 80168 
Зав'ялова Тетяна Василівна 81238 
Завада Андрій Анатолійович 81745 
Завадська Олена Вікторівна 81437 
Завадський Михайло Станіславович 81437 
Завгороднєв Валентин Валерійович 81017 
Завидняк Володимир Іванович 81608 
Заврайський Денис Володимирович 80479, 80484 
Загороднюк Наталія Володимирівна 81050, 81051 
Загороднюк Роман Олександрович 80225 
Загрійчук Микита Юрійович 80595 
Задніпряна Ірина Олександрівна 81820 
Задорожна Оксана Володимирівна 81646 
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Задорожня Ліна Адамівна 81754 
Задорожня Тетяна Миколаївна 81339, 81340, 81341 
Задоя Анатолій Олександрович 81668, 81669, 81670, 81671, 81672 
Задоя Олександр Анатолійович 81669, 81673, 81674, 81675, 81676, 81677 
Заєць Іван Михайлович 80876 
Заєць Ірина Петрівна 80741 
Заічко Наталія Валентинівна 80572 
Заїка Антоніна Михайлівна 79993 
Зайцев Дмитро Вікторович 80256 
Закревський Андрій Анатолійович 80977 
Закрутько Леся Іллівна 81462 
Замікула Костянтин Олександрович 81635 
Замкова Наталія Леонідівна 80952 
Замченко Сергій Володимирович 81246, 81365 
Занько Борис Михайлович 80078 
Запольська Алла Тадеушівна 80220 
Запорожська Тетяна Миколаївна 80204, 80205 
Запорожченко Олена Євгенівна 80743 
Запотоцький Андрій Петрович 81228 
Затварський Василь Васильович 81814 
Захаркіна Людмила Сергіївна 80326 
Захарова Тетяна Василівна 81048 
Захарчин Галина Миронівна 81759 
Зброжек Світлана Іванівна 80609 
Звонок Ганна Михайлівна (Аннабель) 81223, 81224, 81225 
Звягольська Ірина Миколаївна 80800 
Здерка Тарас Васильович 81648 
Здоровий Денис Русланович 81251, 81253 
Зеленецька Тетяна Станіславівна 81576 
Зелик Сергій Сергійович 81457 
Зелікман Владислав Давидович 80781, 80782, 80783 
Зелінський Григорій Юрійович 81131 
Зикань Христина Імрівна 80285 
Зіменковський Андрій Борисович 80165 
Зінченко Максим Георгійович 80803 
Зінченко Наталія Олександрівна 81098 
Зленко Алла Миколаївна 81697, 81698, 81699, 81700 
Знаменська Іванна Владиславівна 80769, 80774 
Зубарев Сергій Миколайович 80865 
Зубенко Андрій Володимирович 80434, 80435, 80436, 80437, 80458 
Зубенко Олексій Павлович 80784 
Зюкова Катерина Чобівна 80420 
Іваненко Тетяна Яківна 81364 
Іванов Володимир Львович 80142 
Іванов Денис Віталійович 81824 
Іванов Євген Мартинович 80325 
Іванов Євген Олександрович 81731, 81732 
Іванов Юрій Борисович 81721, 81722, 81725 
Іванов Юрій Феодосійович 80846 
Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна 80286 
Іванова Вікторія Віталіївна 80519 
Іванова Людмила Харитонівна 80358 
Іванова Майя Вікторівна 80846 
Іванова Марія Станіславівна 80286 
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Іванова Наталя Матвіївна 80535 
Іванченко Ніна Олексіївна 81093 
Іванченко Олександр Анатолійович 81004 
Іванченко Світлана Василівна 81529 
Івасюк Надія Олексіївна 80647 
Іващенко Алла Іванівна 81818, 81819 
Іващенко Андрій Володимирович 81690, 81691, 81692, 81693, 81694 
Іващенко Валерій Петрович 80358 
Івченко Владислав Олексійович 80629 
Івченко Ірина Юріївна 81291 
Ігін Олег Альбертович 81017 
Ігнатова Тетяна Харитонівна (Скаленко Т.) 81451 
Ігнатова Юлія Володимирівна 81818, 81819 
Ігнацевич Ярослав Ігорович 80832 
Іжа Микола Михайлович 80646 
Ізвєкова Інна Миколаївна 81174 
Ілляшенко Олена Вікторівна 81039, 81040 
Ілляшенко Сергій Миколайович 80940 
Ільченко Ганна Олександрівна 80862 
Ільченко Олександр Григорович 81649 
Імас Євгеній Вікторович 80549 
Іоффе Фаїна Марківна 80942 
Ісаєв Андрій Миколайович 80626 
Ісаєва Людмила Євгенівна 81532 
Ісайкіна Олена Дмитрівна 81698, 81699, 81700 
Іщенко Андрій Володимирович 80626 
Іщенко Володимир Вікторович 81729 
Іщенко Світлана Вікторівна 81798 
Іщук Олександр Сергійович 80383, 80384, 80385, 80386, 80387, 80388, 80389 
Кабашнюк Віталій Олександрович 81782 
Кагадій Лариса Петрівна 80741 
Казарінова Маргарита Валеріївна 80553 
Казаченко Дмитро Володимирович 80433 
Казьмін Євгеній Володимирович 81017 
Кайнаш Алла Петрівна 80728, 80729 
Калганов Михайло Андрійович (Michael Renard) 80872 
Каленченко Станіслав Миколайович 81027 
Каленюк Ігор Володимирович 80303 
Каліберда Мстислав Євгенович 81279 
Калініна Лариса Вадимівна 81687 
Калініна Світлана Петрівна 81527 
Калініченко Людмила Леонідівна 80394, 80396 
Калінська Тетяна Анатоліївна 80439, 80897, 80898, 80899, 80900, 80901 
Канарова Ольга Вікторівна 81445 
Канцур Інна Григорівна 80543 
Каплін Микола Ігоревич 80124, 80125 
Капліна Тетяна Вікторівна 80145 
Карабанов Євген Олексійович 81236 
Карафетов Володимир Олександрович 80006, 80007, 80008, 80009 
Карбівський Віктор Леонідович 80430 
Кардаш Лариса Василівна 80347, 80348, 80350, 80351, 80352 
Кардаш Олег Іванович 80466, 80711 
Карпенко Лідія Миколаївна 81289, 81290 
Карпенко Наталія Володимирівна 81352 
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Карпінець Василь Васильович 81415, 81416, 81417, 81418, 81419 
Карпінський Юрій Олександрович 80876, 80938 
Карпова Влада Вікторівна 81281, 81556, 81724, 81725, 81726 
Карпук Анатолій Іванович 81013 
Карпусь Ангеліна Василівна 80651 
Карпусь Анна Василівна (псевдонім) 80651 
Карпюк Оксана Дмитрівна 79992 
Карташова Ірина Іванівна 80793 
Карягін Жан Геннадійович 80323 
Касич Алла Олександрівна 81068 
Касьянов Дмитро Андрійович 80832 
Катаєв Віталій Сергійович 81405, 81406, 81407, 81408, 81409 
Катинська Ірина Вікторівна 80889 
Каткова Тетяна Анатоліївна 80527, 81449 
Катуніна Ольга Сергіївна 81349 
Кашин Іван Михайлович 80767, 80768 
Кашкевич Іван-Фарход Фуркатович 81466 
Кашута В'ячеслав Євгенович 80297, 80298, 80299, 80300, 80459, 80554, 80555 
Квітка Наталія Олегівна 81203 
Квітко Владислав Володимирович 80536, 80537, 80538 
Кекелія-Дуда Віра Варламівна (Вера Кекелия) 80390, 80391 
Кендзьор Петро Іванович 80599 
Кербікова Алла Степанівна 81545, 81701 
Керимова Людмила Валеріївна 81046, 81047, 81283 
Керимова Світлана Валеріївна 81046, 81047, 81283 
Керімова Людмила Валеріївна 80421, 80422 
Керімова Світлана Валеріївна 80421, 80422 
Кизименко Олександр Володимирович (Прокоф'єв А.В.) 81101 
Кириленко Катерина Михайлівна 81247, 81322 
Кирилюк Вікторія Сильвестрівна 81545 
Кисленко Дмитро Петрович 80848 
Киян Єгор Михайлович 80750 
Ківеждій Олеся Василівна 80382, 81205 
Кізема Ігор Іванович 79982 
Кізілова Галина Олександрівна 80160 
Кіларь Раду Георгійович 80713 
Кімбірський Юрій Васильович 81252 
Кіндрук Марина Олександрівна 81235 
Кіор Тетяна Миколаївна 80150 
Кіреєв Ігор Володимирович 80297, 80298, 80299, 80300, 80459, 80548, 80551, 

80552, 80553, 80554, 80555, 80670 
Кірічєва Лілія Володимирівна 80638 
Кірш Наталія Євгенівна 81422 
Кіхтенко Світлана Сергіївна 80751 
Кічняєв Андрій Миколайович 80863 
Кічук Наталія Сергіївна 80889 
Кіщак Іван Теодорович 80631 
Кіщак Наталія Миколаївна 80312 
Клапчук Володимир Михайлович 81455 
Клаус, Аркадій Кларус (псевдонім) 80791 
Клепікова Оксана Ананіївна 81291 
Клепікова Світлана Володимирівна 80961 
Клещонок Валерій Володимирович 80430 
Клименко Олександр Володимирович 80926, 80927, 80928, 80929, 80930, 80931, 80932, 

80933, 80934, 80935, 80936, 80937 
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Клименко Юрій Михайлович 81688, 81689 
Климкович Тетяна Олександрівна 81530 
Климов Костянтин Володимирович 80830 
Клочан Арсен Євгенійович 80403 
Клочан В'ячеслав Васильович 80596 
Кляцкін Костянтин Олександрович 80052 
Кніженко Інна Борисівна 80297, 80298, 80299, 80300 
Кобець Сергій Петрович 80476 
Коваленко Анна Вячеславівна 81368 
Коваленко Гордій Сергійович (Азсвет) 81351 
Коваленко Євген Миколайович 80118 
Ковалик Оксана Анатоліївна 81394, 81395 
Коваль Андрій Олександрович 81567, 81852 
Коваль Валерій Вікторович 81180 
Коваль Людмила Вікторівна 81203 
Коваль Світлана Петрівна 80114, 80115, 80116 
Ковальова Олена Михайлівна 80517 
Ковальчук Ганна Костянтинівна 80360 
Ковальчук Костянтин Федорович 80361, 81173 
Ковальчук Наталія Дмитрівна 81081, 81324 
Ковальчук Олександр Іванович 81622, 81632, 81633, 81634 
Ковальчук Сергій Петрович 80329 
Ковальчук Юрій Олексійович 81516 
Ковач-Буркуш Єлизавета Степанівна 80285 
Когут Дмитро Маркіянович 81729 
Когуч Дмитро Маркіянович 81728, 81730 
Кожевнікова Вікторія Анатоліївна 80976 
Кожухар Андрій Георгійович 80533 
Козак Мирослава Василівна 79994 
Козак Олександра Петрівна 80401 
Козар Ірина Юріївна 80675 
Козел Віктор Миколайович 80643, 81299 
Козинець Інна Іванівна  81775, 81776, 81777, 81778, 81779 
Козирєва Олена Вадимівна 81715 
Козлов Сергій Володимирович 80226 
Козорог Олександра Геннадіївна 80599 
Козуб Вікторія Олександрівна 80423 
Колганов Ігор Анатолійович 81547 
Колесник Олег Васильович 81548 
Колесникова Дойна Олександрівна 80280 
Колесніков Микола Олексійович 81017 
Колесніченко Олексій Сергійович 81576 
Колісник Олена Пилипівна 80079 
Колісніченко Наталя Миколаївна 80655 
Коломієць Олексій Олександрович 80296 
Колос Ольга Валеріївна 80444, 80446 
Колосов Віктор Леонідович 80059 
Колупаєва Алла Анатоліївна 81203, 81204 
Колупаєва Іріна Володимирівна 80257 
Коляда Тетяна Анатоліївна 80907, 80908 
Коляда Юрій Васильович 80924 
Компанець Наталія Миколаївна 81203 
Компанієць Олег Вікторович 80624 
Конакова Ольга Юріївна 81438 
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Кондаурова Анастасія Олегівна (Пліс) 80201 
Кондратьєва Лілія Юріївна 80598 
Кононенко Микола Олександрович 80873 
Копил Ніна Петрівна 81439 
Копилов Кирило Вячеславович 80807 
Копорулін Володимир Львович 80740 
Коптельцева Лідія Василівна 81135 
Кораблінова Ірина Анатоліївна 81566 
Коренга Юлія Володимирівна 80072 
Коржик Михайло Володимирович 80660 
Корицька Ольга Іванівна 81041 
Коркач Інна Вячеславівна 80349, 80563, 80564, 80565, 80566 
Коркач Світлана Олексіївна 80561, 80562, 80567 
Корогод Наталія Петрівна 80994, 80995 
Король Григорета Олександрівна 80189, 81173, 81174 
Король Інна Володимирівна (Korol Inna) 81207 
Коротка Лариса Іванівна 80649 
Корчевська Ольга Петрівна 79994 
Косаківська Ілона Анатоліївна 80669 
Косаковський Анатолій Лук'янович 80669 
Косинська Влада Олександрівна (Super Vlada) 80883 
Косолап Анатолій Іванович 80620 
Косса Сімао Алваро (Schick) 80239 
Костенко Вікторія Володимирівна 80329 
Костик Євгеній Петрович 80825, 80826, 80827, 80828, 80829 
Костик Євгенія Володимирівна 80820, 80821, 80822, 80823, 80824 
Костильова Ганна Георгіївна 80656 
Костильова Тетяна Володимирівна 81742 
Костиря Ірина Валентинівна 81707, 81708 
Костяна Оксана Вікторівна 81723 
Котенко Ольга Володимирівна 81084 
Котикова Олена Іванівна 81396, 81397, 81398 
Котова Олена Володимирівна 81241 
Кофанов Андрій Віталійович 80626 
Коцар Олег Вікторович 80747 
Кочерев Олексій Сергійович 81371 
Кочержинський Гліб Костянтинович 80291 
Кочеткова Інна Борисівна 80743, 80744 
Кочетова Тетяна Іванівна 81062, 81862 
Кочко Наталія Олександрівна (Котенко) 81173, 81174 
Кочкодан Ольга Дмитрівна 81156, 81159, 81160, 81161, 81162, 81163 
Кочубей Марина Євгенівна 80810 
Кошарний Володимир Віталійович 80226 
Кошин Євген Борисович 81760 
Кравець Ірина Михайлівна 80600, 80666, 80745, 80746 
Кравцова Надія Михайлівна 80183 
Кравченко Валерій Іванович 80323 
Кравченко Катерина Олександрівна 81327 
Кравченко Михайло Федорович 81091, 81092 
Кравченко Олег Вікторович 80190 
Кравченко Олександр Петрович 81327 
Кравченко Ольга Олександрівна 80521 
Кравченко Ольга Ярославівна 81440 
Кравченко Тетяна Василівна 81174, 81175 
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Кравченко Тетяна Володимирівна 80923, 80924 
Кравченко Тетяна Олександрівна 80638 
Кравчук Ігор Юрійович 81274, 81278 
Кравчук Світлана Леонідівна 80575 
Кравчук Сергій Володимирович 79996, 79997 
Краєвський Володимир Миколайович 80077 
Краплина Тетяна Михайлівна 80410 
Красніцька Ганна Миколаївна 80953 
Краснова Оксана Іванівна 81589, 81590 
Красноносова Олена Миколаївна 81717 
Красовська Олена Юріївна 81329 
Красюк Юлія Миколаївна 81340 
Криволапчук Володимир Олексійович 80404, 80405, 80406, 80407 
Кривонос Андрій Олексійович 80857 
Кривопуск Роман Васильович 80523 
Кривуля Сергій Вікторович 81728, 81729, 81730 
Кривуц Світлана Василівна 81573, 81574 
Кризська Юлія Михайлівна 80630 
Крицький Сергій Ігорович 81517 
Кричун Михайло Віталійович 80085 
Криштапович Іван Олександрович 80513 
Кріхелі Ангеліна Вячеславівна 80868, 80869 
Крошкіна Крістіна Олександрівна 80903 
Крошко Ірина Валеріївна 81733 
Круглов Дмитро Олександрович 81102 
Круглова Олена Анатоліївна 80423 
Круцевич Тетяна Юріївна 80202, 80203 
Круш Ольга Євгеніївна 80511, 80513, 80514, 80515 
Крюков Олександр Володимирович 80479, 80484 
Ксьонжик Ірина Володимирівна 80295 
Кубкін Дмитро Георгійович 81837 
Кугай Наталія Василівна 81781 
Кудлай Павло Андрійович 81017 
Куєв Володимир Леонідович 81087 
Кужелєв Михайло Олександрович 80877, 80880 
Кужельний Олексій Павлович 80149 
Куза Антоніна Миколаївна 81048 
Кузик Тетяна Дмитрівна 80362 
Кузнецов Олег Ігорович 80544 
Кузнецов Олег Ігорович (Олег Вандер) 80593 
Кузнєцов Дмитро Геннадійович 80573, 81624 
Кузнєцов Дмитро Павлович 81705 
Кузьменко Оксана Володимирівна 81226, 81227 
Кузьминчук Наталія Валеріївна 81797 
Кузьмін Михайло Володимирович 80790 
Кулаковський Петро Михайлович 81080 
Кулаксиз Ольга Семенівна 80153 
Кулик Максим Миколайович 81740 
Кулик Павло Анатолійович 81836 
Куліда Оксана Олександрівна 81616 
Кулян Віктор Романович 81348 
Кульчинський Віктор Васильович 81330 
Кундельчук Оксана Петрівна 80170, 80615, 80616, 81382, 81383 
Кундеревич Олена Вікторівна 81322 
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Куниця Юлія Олександрівна (Юлія Куниця) 80665 
Купалова Галина Іванівна 81354 
Купрієнко Ольга Іванівна 81538 
Купцова Любов Георгіївна 80318 
Курбатова Юлія Леонідівна 81550 
Курикін Сергій Іванович 81354 
Куриліна Оксана Василівна 80846 
Куриляк Ігор Степанович 80876, 80938 
Куроєдова Віра Дмитрівна 80493, 80494, 80495, 80496, 80497, 80498, 80499, 

80546 
Куткова Жанна Олександрівна 80692 
Кутумов Ігор Вілійович 80680 
Кухар Михайло Володимирович 81639 
Кухарчук Наталія Петрівна 81108 
Кухтенко Галина Павлівна 81210 
Кухтін Олександр Анатолійович 81104 
Куценко Катерина Миколаївна 80715 
Куценко Олександр Володимирович 81729 
Куценко Тетяна Миколаївна 81796, 81797, 81799 
Кучер Олег Васильович 80876, 80938 
Кучеренко Микола Анатолійович 80040, 80135, 80503 
Кучеренко Світлана Юріївна 80041, 80503 
Кучманич Ірина Миколаївна 81845 
Кушнір Таміла Борисівна 80167, 80168, 81006 
Кушнірук Віктор Степанович 81362, 81363 
Кущ-Жирко Михайло Олександрович 81033 
Кьося Віра Вікторівна 80157, 81086 
Лавер Катерина Михайлівна 80284 
Лаврентьєв Олександр Миколайович 80010, 80011, 80012, 80013, 80014, 80201, 80764, 

80848, 80849, 80850, 80855 
Лавщенко Руслан Ровшан огли 81490 
Лагутін Василь Дмитрович 80861 
Лазаренко Володимир Григорович 81191, 81192, 81193 
Лазаренко Леся Анатоліївна 81631 
Лазарук Наталія Миколаївна 81454 
Лак Томаш (Lack Tomas) 81327 
Лакшин Павло Павлович 81280 
Лапін Андрій Володимирович 81203 
Латкіна Світлана Антонівна 80601, 80602, 80603, 80604 
Лах Олександр Михайлович 81704 
Лашин Сергій Миколайович 80943, 80944, 80945 
Лебедева Лариса Валеріанівна 80861 
Лебедєв Михайло Сергійович 81731, 81732 
Лебедєв Олексій Сергійович 80449 
Лебедєва Олена Анатоліївна 81132 
Лебедь Регіна Клеменсівна 80174, 80558 
Лев Ісаак Юхимович 81532 
Леваєва Людмила Юріївна 80040, 80503 
Левченко Тетяна Миколаївна 80648 
Левчук Катерина Григорівна 80739 
Лелюк Світлана Валеріївна 81453 
Леонова Богдана Ігорівна 81181 
Леонова Наталія Валеріївна 80979, 80984, 80987, 80989, 80993, 80997, 81141, 

81286, 81288 
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Леонтьєв Василь Олександрович 81410, 81411, 81412, 81413, 81414 
Лесик Олександр Степанович 81165 
Лесік Ірина Миколаївна 80164 
Лєбєдєвич Олександр Сергійович 81706 
Лємешева Наталія Андріївна 80222 
Липовенко Євгеній Петрович 80432 
Липський Олександр Анатолійович 81321 
Лисак Віктор Петрович 81462 
Лисанець Юлія Валеріївна 80194, 80263, 80264, 80265, 80769, 80770, 80774, 

80775, 80776 
Лисенко Дар'я Федорівна 81442 
Лисенко Олександр Олегович 81096 
Лисенко Сергій Миколайович 80223 
Лисецький Анатолій Степанович 80502, 80504, 80505 
Лисеюк Андрій Миколайович 81487, 81501, 81503, 81513 
Лисиченко Микола Леонідович 80530 
Листопадов Микола Павлович 80451 
Литвин Олександр Валеріанович 80301 
Литвин Олена Володимирівна 80720 
Литвиненко Аліна Олександрівна 80210, 80211, 80212, 80213 
Литвиненко Олена Дем'янівна 80208, 80209, 80214 
Литовченко Дмитро Олександрович 80480, 80481, 80482, 80485 
Литовченко Ірина Володимирівна 81831 
Лихачов Ілля Вікторович 81104 
Лихогуб Віталій Сергійович 80492 
Личман Ольга Вікторівна 81260 
Лінгур Любов Миколаївна 81136 
Лінова Наталія Анатоліївна 81276, 81277 
Лірник Сашко (псевдонім) 80188 
Лісенбарт Дмитро В'ячеславович 80512 
Лісова Тетяна Володимирівна 81516 
Лісовенко Микола Миколайович 80413, 81535 
Лісовий Оксен Васильович 80834, 80835 
Лісоволік Олександр Семенович 80752 
Лісовська Валентина Петрівна 81848, 81849, 81850, 81851, 81853 
Літвін Ангеліна Олександрівна 81178, 81179 
Лішафай Євгеній Олександрович 81370 
Ліщук Наталія Іванівна 81528, 81529 
Лобач Олена Олександрівна 81830 
Лобода Наталія Степанівна 81048 
Логінова Тетяна Вікторівна 81555 
Ложко Олексій Миколайович 80981 
Лозинський Владлен Олегович 81647, 81648 
Лозинський Олег Євгенійович 81647, 81648 
Лозовська Людмила Іванівна 80410, 80413, 80415 
Лола Юлія Юріївна 80911, 80912 
Лопіна Наталія Андріївна 80969, 80970, 80971, 80972, 80973, 80974, 80975, 

81070, 81071, 81077, 81145, 81146, 81147, 81148, 
81149, 81150, 81154, 81230, 81269, 81270, 81271, 81272 

Лосєв Станіслав Іванович 81823 
Лоулова Марія (Loulova Maria) 81327 
Лошак Іван Анатолійович 80296 
Лугіна Наталія Анатоліївна (Потомська Наталія 
Анатоліївна) 

81607 
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Лужецька Олена Романівна 81608 
Лук'янчиков Євгеній Володимирович 80329 
Лук'янюк Лілія Олегівна 80158 
Лук'яшко Павло Олександрович 81767, 81770, 81861 
Лукач Андріанна Юліївна 80284, 80382, 81205 
Лунгол Ольга Миколаївна 81646 
Лунькова Юліана Станіславівна 81134 
Лупан Ірина Володимирівна 80467 
Луцик Мирослав Мирославович 80722 
Луцишина Жанна Володимирівна 81851, 81853 
Любовецька Людмила Миколаївна 81742 
Лякін Віталій Михайлович 81603 
Ляпунова Валентина Анатоліївна 81442, 81443, 81444, 81445, 81447 
Ляшенко Ірина Олександрівна 80478, 80483 
Ляшок Вадим Ігорович 80863 
Льовін Віктор Андрійович 81526 
Маат (псевдонім) 81111 
Магас Ганна Іванівна 80556 
Магда Микита Андрійович 80461 
Мазаракі Анатолій Антонович 81091 
Мазіна Олександра Іванівна 80445, 81783 
Мазур Альона Миколаївна 80841, 80842, 80843, 80844, 80845, 81463 
Мазур Микола Миколайович 80844 
Майк Владленович Портников (Mike Kaufman-
Portnikov, RoyalMan) 

80225 

Макаренко Олександр Володимирович 80772 
Макаренко Олександр Іванович 81848, 81849, 81850 
Макаров Віталій Михайлович 80124, 80125, 80126, 80127 
Макаров Ілля Володимирович 79999, 80000, 80001, 80002, 80003, 80019, 80020, 

80021, 80022, 80023, 80024, 80025, 80026, 80027, 
80028, 80029 

Макарова Олександра Миколаївна 80493, 80494, 80495, 80496, 80497, 80498, 80499, 
80546 

Макарчук Інна Миколаївна 80042, 80099, 80101 
Макарчук Наталія Олексіївна 81529 
Макортецький Микола Микитович 80126 
Максим'юк Анатолій Миколайович 81009 
Максименко Іван Андрійович 80074 
Максименко Олег Сергійович 80476 
Максишко Наталія Костянтинівна 80590 
Макушин Віктор Миколайович 80632, 80633, 80634, 80635 
Малахов Євгеній Валерійович 81135, 81136 
Малиновська Вікторія Борисівна 80255 
Малишев Олександр Васильович 80200 
Малишко Віталіна Валеріївна 80098, 80099, 80100, 80101, 80106, 80917, 80918 
Малишко Ірина Олегівна 80255, 82333 
Малікова Олександра Володимирівна 80278 
Малін Олександр Львович 81249 
Маліновська Ольга Ярославівна 80565 
Маломуж Микола Григорович 81452 
Малюк Оксана Сергіївна 81545 
Малюх Оксана Анатоліївна 80510 
Малярська Наталія Василівна 81367 
Малько Владислав Юрійович 80906 
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Мальчикова Дар'я Сергіївна 80793, 80796, 80797 
Мамонова Ганна Валеріївна 80542 
Манакова Наталія Олегівна 81327 
Манжелій Наталія Михайлівна 81830 
Манжос Тетяна Василівна 81850, 81851, 81853 
Мар'яна Рок (псевдонім) 81618 
Марець Богдан Михайлович 81786 
Маркіна Ірина Віталіївна 80450 
Марков Олексій Андрійович 80428 
Марковська Олена Олександрівна 80675, 80676 
Маркозова Любов Михайлівна 81575, 81576, 81577, 81578, 81579, 81580, 81581, 

81582 
Маркусь Наталія Іванівна 80599 
Марола Олесь Віталійович 80289 
Мартинюк Антон Олегович 80832 
Мартинюк Віктор Дмитрович 81353 
Мартинюк Олена Віталіївна 80750 
Мартинюк Сніжана Сергіївна 81018 
Марченко-Бабіч Оксана Миколаївна (псевдонім) 80117 
Марченко Алла Володимирівна 81832 
Марченко Олександр Миколайович 80876 
Марченко Ольга Іванівна 81471, 81479, 81481, 81482, 81484 
Марченко Ярослав Григорович 81003 
Марченкова Тетяна Павлівна 80227 
Масалітіна Ольга Юріївна 80017, 80018 
Маслак Володимир Іванович 81123, 81211 
Маслак Ольга Іванівна 81800, 81801, 81802 
Масленко Світлана Миколаївна 80359 
Масловський Сергій Сергійович 80142 
Матвєєв Ігор Віталійович 81828 
Матвієнко Тетяна Володимирівна 80867 
Матвійчук Наталія Миколаївна 80004 
Матейчик Василь Петрович 81354 
Матушевська Наталя Володимирівна 80734, 80735, 80736, 80737, 80738 
Махун Людмила Петрівна 80599 
Мацелюх Богдан Павлович 80418 
Мацієвич Тетяна Олександрівна 80607 
Машкова Ольга Вікторівна 80870, 80871 
Машталер Тарас Тарасович 80474 
Маяр Віктор Андрійович 80664 
Мегель Олена Юріївна 80529, 80530, 80531 
Медведенко Дмитро В'ячеславович 80038 
Медведєв В'ячеслав Валентинович 80674, 80676 
Медведовський Геннадій Віталійович 80039 
Медведь Юрій Григорович 80657 
Меланчик Андрій Сергійович 81665 
Мелаш Валентина Дмитрівна 81045, 81266 
Мелащенко Марина Петрівна 80775 
Мелкумян Карен Вальтерович 81078 
Мельник Андрій Володимирович 80572 
Мельник Віктор Миколайович 80543 
Мельник Микола Миколайович 80539, 80543 
Мельник Олександр Миколайович 81013 
Мельник Ольга Олександрівна 81851, 81853 
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Мельник Руслана Петрівна 81050 
Мельник Тетяна Григорівна 81354 
Мельник Юрій Степанович 80156 
Мельников Денис Ігорович 81078 
Мельникова Інна Олександрівна 81489 
Мельниченко Ольга Володимирівна 81084 
Мельничук Ганна Сергіївна 81476, 81481 
Менцак Андрій Васильович 80134 
Менчинський Віктор Леонідович 80465 
Меренкова Любов Олександрівна 80884, 80885, 80886, 80887, 80888 
Мерзляк Аркадій Григорович 81056, 81057, 81058, 81059, 81061 
Меркулова Наталя Володимирівна 81443, 81444 
Метельська Наталія Йосипівна 81830 
Мечник Лариса Андріївна 80159 
Мєшкова-Кравченко Наталія Віталіївна 80601, 80602, 80604 
Мигайлюк Микола Дмитрович 80576 
Микитюк Орися Юріївна 81331 
Милославський Дмитро Кирилович 80518 
Миргородський Андрій Сергійович 80296 
Миронов-Кописов Сергій Владиславович 80434, 80435, 80436, 80437, 80458 
Миськів Богдан Теодозійович 81017 
Михайленко Тетяна Василівна 80414, 81534, 81535 
Михайловська Неля Анатоліївна 81302, 81667 
Михайловський Віталій Миколайович 81079, 81080 
Михайлюк Олександр Володимирович 81001 
Михида Сергій Павлович 80467 
МИШЕЛЬ ХЕПБЕРН, MICHELLE HEPBURN 
(псевдонім) 

81588 

Мілевський Олександр Олександрович 81607 
Мілковіч Марін 80315 
Мілютіна Катерина Леонідівна 80453, 80454 
Міляєв Юрій Геннадійович 81838, 81840 
Мільман Сергій Аркадійович 81468, 81469, 81470 
Мінкова Ольга Геннадіївна 81234 
Міняйло Олександр Іванович 80861 
Мінькова Ганна Юріївна 81133 
Мірошніченко Денис Анатолійович 81696, 81697, 81698, 81700 
Мітрясова Олена Петрівна 80447, 81375 
Міхалевський Віктор Анатолійович 81441 
Мішина Марина Анатоліївна 80751 
Міщенко Оксана Яківна 80118, 80119, 80120 
Момот Тетяна Валеріївна 80693 
Морараш Анжела Костянтинівна 80279, 81302 
Моргун Володимир Федорович 81830 
Моргун Ярослав Володимирович 80925 
Мордовцев Олександр Сергійович 81549, 81552 
Мороз Роман Сергійович 80705, 80706, 80707, 80708, 80709, 80710 
Мороз Руслана Анатоліївна 81845, 81846 
Морозов Андрій Васильович 80626 
Морозов В'ячеслав Юрійович 81612 
Морозов Володимир Володимирович 81657, 81658, 81659, 81660, 81661, 81662, 81663, 

81664 
Морозов Дмитро Ігорович 81010 
Морозова Наталія Василівна 81528, 81529 
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Мороховець Галина Юріївна 80263, 80264, 80265, 80772, 80773, 80776 
Москальов Микола Олексійович 80520 
Москальова Людмила Юріївна 81446 
Моссаковська Людмила Володимирівна 80740 
Мостипан Костянтин Євгенійович 80806 
Мостова Анастасія Дмитрівна 80321, 80324, 80522 
Мосюкова Наталія Геннадіївна 80978, 80979, 80990, 80991, 81141, 81142, 81286, 

81288 
Моторин Руслан Миколайович 81093 
Мужикова Ірина Мирославівна 81830 
Музика Тамара Федорівна 81544 
Мулявка Дмитро Григорович 80858, 81493, 81498, 81499, 81502, 81504, 81505, 

81514 
Мурашова Валентина Михайлівна 80941 
Мурзановська Аліна Владиславівна 80655 
Мягков Геннадій Олегович 80316 
Мямлін Сергій Сергійович 80968, 81343, 81344 
Мясников Вячеслав Олегович 81549 
Набоков Сергій Володимирович 80472 
Нагайник Тарас Григорович 81229 
Нагорний Володимир В'ячеславович 81307, 81308 
Назаренко Ірина Володимирівна 81133 
Назаренко Олена В'ячеславівна 81303 
Назаришин Володимир Анатолійович 80032, 80033, 80034 
Назаркевич Оксана Богданівна 81042 
Назарова Тетяна Юріївна 81401, 81402, 81403, 81404 
Найда Юлія Михайлівна 81553 
Найденко Олексій Євгенович 81556, 81557, 81558, 81559, 81560 
Найдьон Арсеній Олександрович 81832 
Наконечний Денис Олександрович 81832 
Нападовська Ганна Юріївна 80797, 80871 
Нарадовий Володимир Володимирович 80467, 80468 
Нарижняк Анатолій Михайлович 80431 
Нарижняк Ростислав Анатолієвич 80431 
Наринський Артем Вікторович 80048 
Нарусевич Олександр Станіславович 81229 
Натальчишин Ігор Анатолійович 80420, 81249 
Натарова Валентина Вікторівна 80405, 80407 
Науменко Наталія Юріївна 81366 
Наумік-Гладка Катерина Георгіївна 81769 
Наумчук Володимир Іванович 80169 
Наумчук Марія Михайлівна 80169 
Невлюдов Ігор Шакирович 80304, 80305, 80306 
Негрич Оксана Ігорівна 80636 
Негрич Тетяна Іванівна 80636 
Негрій Ольга Іванівна 81443, 81444 
Недашківський Богдан Миколайович 81623 
Нежура Нінель Дмитрівна 81454 
Немченко Галина Вікторівна 80353 
Немченко Іван Васильович 80353 
Непийвода Оксана Михайлівна 80165 
Непорожня Лідія Вікторівна 80156 
Непша Олександр Вікторович 81236, 81238, 81240 
Нерубаський Вадим Володимирович 81089 
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Несен Ольга Олександрівна 81229 
Несін Олександр Володимирович 81176 
Нестеренко Валентина Геннадіївна 81235 
Нестеренко Ігор  Васильович 80618 
Нестеренко Павло Олександрович (Любомир Бого-
явленский) 

80840 

Нестерова Лідія Олександрівна 81161 
Нечипоренко Аліна Володимирівна 80880 
Никитенко Олексій Костянтинович 80361 
Никифорчук Дмитро Йосипович 81228 
Никишова Віра Володимирівна 80150 
Ніжейко Костянтин Аркадійович 80627, 80628 
Нікітченко Юлія Станіславівна 81354 
Нікіфорова Олена Сергіївна 80051 
Ніколаєва Наталія Миколаївна 80769, 80774 
Ніколаєнко Ірина Олександрівна 81569 
Ніколаюк Тетяна Анатоліївна 81116 
Ніцко Олена Анатоліївна 81654 
Нічепорук Андрій Олександрович 80223 
Новицька Олена Валеріївна 81472 
Новицький Ігор Юлійович 80126 
Новіков Вадим Михайлович 81134 
Новіков Михайло Володимирович 80195 
Новікова Вікторія Олександрівна 81122 
Новікова Ірина Миколаївна 80788 
Новоселов Сергій Павлович 80304, 80305 
Ногас Ігор Володимирович 80475 
Ноженко Олена Сергіївна 81327 
Номіровський Дмитро Анатолійович 81056, 81057, 81058, 81059, 81061 
Нонік Валерій Вікторович 80626 
Носко Борис Семенович 81052 
Обозна Альона Олексіївна 80631 
Оболонська Ганна Олександрівна 80658, 80659, 81008 
Оболонська Єлизавета Олександрівна 80658 
Оводенко Тамара Сергіївна 80630 
Овчарук Валерія Анатоліївна 80889 
Огієнко Альона Володимирівна 80631 
Огієнко Микола Миколайович 80631 
Олар Олена Іванівна 81330, 81331 
Олег ГРИФ (псевдонім) 81259 
Олександр Суздаль (псевдонім) 79981 
Олійник Вікторія Сергіївна 80081, 80909, 80910 
Олійник Олена Павлівна 81465 
Олійник Олеся Дмитрівна 81493 
Омельченко Наталя В'ячеславівна 80794, 80795, 80796 
Омельченко Оксана Ігорівна 80847, 81281, 81559, 81560, 81710 
Омельяненко Віталій Анатолійович 80030, 81231, 81232 
Онищенко Артур Миколайович 81519 
Онищук Наталя Вікторівна 80955 
Онищук Роман Михайлович 80925 
Онопрієнко Оксана Володимирівна 81553 
Онопрієнко Роман Миколайович 80856 
Онуфрів Олена Іванівна 81524 
Опалев Михайло Леонідович 81572 
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Опанасенко Людмила Анатоліївна 81845 
Орел Людмила Михайлівна 81055 
Орешникова Олена Олександрівна 81526 
Орлов Юрій Юрійович 80626 
Орлова Вікторія Миколаївна 80717 
Орловецька Нінель Фатехівна 80460 
Орос Богдан Богданович 81152 
Осадчий Віктор Володимирович 81123, 81211 
Осадчий Євгеній Сергійович 81818, 81819 
Осацька Юлія Євгенівна 81777 
Осмятченко Володимир Олександрович 80081 
Остапенко Вікторія Миколаївна 81727 
Остапенко Ганна Сергіївна 80401 
Остапчук Едуард Анатолійович 80622 
Остафійчук Дмитро Іванович 81332, 81333, 81334 
Осташко Василь Федорович 80118, 80119 
Остренко Максим Володимирович 81441 
Островський Денис Миколайович 81281, 81719, 81720, 81724, 81726, 81727 
Отченаш Наталія Дмитрівна 81048 
Офіленко Наталія Олександрівна 80704 
Охременко Ірина Вікторівна 79987, 79988, 79989, 80372, 80373, 80374 
Охріменко Володимир Вікторович 80329 
Павленко Юлія Григорівна 81830 
Павліченко Максим Анатолійович 80679 
Павлічкова Марина Сергіївна 80500 
Павлов Василь Борисович 80173 
Павлов Дмитро Миколайович 80988 
Павлова Валентина Андріївна 80716, 80717, 80718, 80719 
Павлова Ольга Олександрівна 80645 
Павловський Павло Валерійович 81405, 81406, 81407, 81408, 81409 
Павлюк Володимир Володимирович 81745 
Павлюк Тетяна Іванівна 80954 
Паєнтко Тетяна Василівна 81484 
Паламарчук Оксана Миколаївна 80427, 80506, 80507 
Палій Анатолій Павлович 81546 
Панас Ярослав Володимирович 81758 
Панасюк Марія Олександрівна 80012, 80201 
Панасюк Ольга Вікторівна 80073, 81381, 81497, 81506, 81515 
Пангелов Степан Борисович 80203 
Пангелова Наталія Євгенівна 80203 
Панок Віталій Григорович 80452 
Пантелей Костянтин Юрійович 81631 
Панфілов Юрій Іванович 81708 
Папета Оксана Василівна 81528 
Параниця Надія Володимирівна 80005, 80375, 80376, 80377, 81268 
Параниця Сергій Павлович 80378, 80379, 81336, 81337, 81338 
Парахін Анатолій Іванович 81622, 81632, 81633 
Парац Алла Миколаївна 80882 
Паращук Степан Дмитрович 80467, 80468 
Паренек Простой (псевдонім) 80578, 80579, 80583, 80584, 80682, 80683, 80684, 

80685, 80686, 80687, 80688 
Пархоменко Ігор Юрійович 81017 
Пархоменко Сергій Васильович 80804 
Паршина Олена Анатоліївна 80716 
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Пасат Олександра Олександрівна 81074 
Пасічник Наталя Олексіївна 80467 
Пастернак Марія Мар'янівна 81494, 81495, 81496, 81500, 81507 
Пастернак Марія Марьянівна 80662 
Пастух Ігор Дмитрович 81226, 81227 
Патерега Надія Ігорівна 81367 
Пахомов Ігор Іванович 81848, 81849, 81850 
Пахомова Наталія Георгіївна 81830 
Паянок Тетяна Миколаївна 80005, 80663, 81341, 81753, 81754 
Педан-Слєпухіна Ольга Леонідівна 80599 
Пекуляк Роман Олександрович 80142 
Перекрест Андрій Леонідович 81033 
Перекрест Інна Вікторівна 80610 
Перемот Світлана Дмитрівна 80297, 80298, 80299, 80300, 80670 
Перескока Вікторія Вікторівна 80359 
Перехода Ліна Олексіївна 80760 
Перов Микола Олексійович 80124, 80126 
Перчук Оксана Валентинівна 80042 
Перчук Оксана Володимирівна 80425, 80501 
Петкогло Анатолій Миколайович 81249 
Петрашко Людмила Петрівна 80750 
Петрашко Петро Геннадійович 80750 
Петренко Антон Вікторович 80478, 80483 
Петренко Володимир Андрійович 81132 
Петренко Олександр Юрійович 80291 
Петренко Тетяна Василівна 80122 
Петрина Андрій Миколайович 80291 
Петрова Лариса Георгіївна 81555 
Петроченков Валентин Георгійович 81742 
Петрук Оксана Миколаївна 80268, 80269 
Петруняк Марія Іванівна 80262 
Пилип'юк Віктор Вікторович 81048 
Пилип Мар'яна Богданівна 80283, 80287 
Пиль Жанна Володимирівна 80322 
Пирог Олександра Олександрівна 80150 
Пирогова Віра Іванівна 80636 
Писаренко Вадим Юрійович 80478, 80483 
Писарчук Оксана Володимирівна 81769 
Письменний Олег Володимирович 80802 
Півторак Діана Олександрівна 81609, 81610, 81613, 81614, 81615, 81679, 81680, 

81681, 81682, 81683 
Підвисоцький Валерій Валентинович 81226, 81227, 81229 
Піддубна Поліна Михайлівна 81528, 81529 
Піддячий Микола Іванович (Piddiachyi Mykola 
Ivanovych) 

80448 

Пілігач Олена Георгіївна 80556 
Піндюра Вячеслав Олексійович 80856 
Пінчук Анна Сергіївна 80631 
Пінчук Олена Петрівна 80968, 81343, 81344 
Пінчук Тетяна Анатоліївна 80778, 80779, 80809 
Піскова Жанна Валентинівна 81774, 81775 
Піскорський Руслан Іванович 80420 
Пісоцький Олександр Костянтинович 80674 
Пісоченко Тетяна Сергіївна 80295 
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Пічугіна-Усенко Людмила Сергіївна 81650 
Плавуцька Ольга Петрівна 80057 
Плаксива Таїсія Олександрівна 81333 
Плохута Марія Сергіївна 81012 
Плохута Микола Володимирович 81012 
Плугатир Максим Віталійович 81226, 81227 
Побочий Іван Андрійович 80988 
Погарський Сергій Олександрович 81279 
Погорелова Марина Полікарпівна 80889 
Погорецька Валентина Яківна 81135 
Погорецька Валентина Яковлівна 81292 
Погребняк Марина Миколаївна 81830 
Подолян Анатолій Олексійович 81536 
Подопригора Павло Миколайович 80146, 80147 
Подригало Надія Михайлівна 81284 
Позднякова Марина Олександрівна 80867 
Покуса Тодеуш 80631 
Покшевницька Тетяна Василівна 80630 
Поліщук Богдан  Михайлович 81467 
Поліщук Євгенія Анатоліївна 81818, 81819 
Полова Жанна Миколаївна 81208, 81209, 81210 
Половинчак Леся Анатоліївна 81357, 81358, 81359, 81360, 81361 
Полонський Віталій Борисович 81056, 81057, 81058, 81059, 81061 
Полтініна Ольга Павлівна 81453 
Полторак Анастасія Сергіївна (Poltorac Anastasiya) 81207 
Полюхович Вадим Олександрович 80514 
Полягушко Любов Григорівна 80510, 80511, 80513, 80514, 80515 
Полякова Ганна Сергіївна 80519 
Полянська Валентина Павлівна 80800 
Полька Надія Степанівна 80882 
Пономаренко Володимир Степанович 80241, 80363, 81636 
Пономарьова Дар'я Олександрівна (darin4ick) 80874 
Попик Василь Іванович 80290, 80319 
Попик Юлія Сергіївна 81248 
Попова Діана Вадимівна 80128 
Попова Марина Андріївна 80834 
Поправко Ольга Вікторівна 81263 
Посвістак Олеся Анатоліївна 81856 
Потап Олег Юхимович 80358 
Потрус Наталія Павлівна 80189 
Потьомкіна Ольга Костянтинівна 80242, 80243, 80244, 80245 
Похилько Валерій Іванович 80517 
Похилько Леїна Костянтинівна 80357 
Походенко Олег Ігорович 81373 
Почечуєв Сергій Сергійович 80925 
Прасолов Максим Володимирович 80512 
Пригунов Гліб Олександрович 80574 
Придаток Ольга Дмитрівна 80183 
Приймак Андрій Васильович 81415, 81416, 81417, 81418, 81419 
Прима Андрій Миколайович 80143 
Пристінська Марина Сергіївна 81553 
Присяжний Дмитро Петрович 81410, 81411, 81412, 81413, 81414 
Притула Ірина Володимирівна 80121, 80123 
Приходнюк Віталій Валерійович 80834, 80835 
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Приходько Василь Петрович 80301 
Причепа Руслан Романович 80476 
Провозіна Марина (псевдонім) 81611, 81678 
Провоторова Марина Василівна 79978, 79979, 79980 
Продіус Юлія Іванівна 81137, 81138, 81139, 81140 
Прокопчук Олександр Олександрович 80478, 80483 
Прокоф'єва Олеся Олексіївна 81261, 81262 
Проскурня Олена Михайлівна 81842 
Протасова Ольга Валеріївна 81744 
Проха Людмила Миколаївна 81545 
Прохоренко Андрій Геннадійович 81167, 81168, 81169, 81170, 81171, 81172 
Прохорова Лариса Анатоліївна 81237, 81240 
Проценко Тарас Олександрович 80404, 80405, 80406, 80407 
Прошкін Володимир Вадимович 81084 
Прус Юрій Олександрович 80031, 80330 
Пулавський Анатолій Антонович 81326 
Пучко Анна Олександрівна 80099 
Пушкар Олександр Іванович 81550 
Рабченюк Ірина Василівна 81562, 81563 
Радєв Михайло Степанович 81249 
Радіонова Катерина Олександрівна 81546 
Радіонова Наталія Йосипівна 81816 
Радов Олександр Олександрович 81089 
Радченко Юрій Миколайович 80980 
Раєвнєва Олена Валентинівна 81636 
Разгон Елеонора Леонідівна (Eleanor) 81034, 81035 
Разінькова Міла Юріївна 80206, 80207 
Разумов Вячеслав Анатолійович 81548 
Райко Діана Валеріївна 81788, 81789, 81790, 81791, 81792, 81793 
Распопова Юлія Олександрівна 80614, 81175 
Расько Юрій Олексійович 80747 
Ратушняк Святослав Петрович 80599 
Раханський Анатолій Варфоломійович 80640, 80641 
Рац Ольга Миколаївна 80847, 81710 
Ребрик Наталія Йосифівна 81667 
Ревенко Наталя Валеріївна 80060 
Редько Валерій Григорович 81684, 81685 
Резнік Світлана Миколаївна 81708 
Резунов Олександр Сергійович 81817 
Река Ольга Василівна 80310, 80311 
Репеде Тетяна Сергіївна 81734, 81735, 81736, 81737 
Рибалко Ірина Валентинівна 80979, 80982, 80983, 80987, 80993, 80999, 81141, 

81286, 81288 
Рибачок Наталія Антонівна 81095, 81096, 81097, 81152 
Ривак Тетяна Богданівна 80165 
Риженко Ірина Михайлівна 80118, 80119 
Ринкевич Світлана Леонидівна 80358 
Рібцун Юлія Валентинівна 81144 
Ріжняк Ренат Ярославович 80467 
Різоль Андрій Володимирович 81824 
Рінгер Клара Василівна 80284 
Ровинська Катерина Ігорівна 80655 
Ровинський Юрій Олександрович 80655 
Рогачов Борис Олександрович 81070, 81145, 81146, 81147, 81149, 81150 
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Рогожніков Олексій Ігорович 81124 
Родинський Олександр Георгійович 80837 
Родькін Андрій Володимирович 80478, 80483 
Роженко Інеса Віталіївна 80769, 80774 
Рожков Олександр Дмитрович 80358 
Роза (псевдонім) 81345 
Розуменко Артем Володимирович 81254 
Розуменко Володимир Давидович 81254, 81255, 81256, 81257, 81258 
Романовський Олександр Георгійович 81708 
Романчук Марина Євгенівна 80889 
Романюк Олександр Никифорович 80919 
Романько Ярослав Вікторович 80980 
Роп'як Любомир Ярославович 80739 
Россол Олександр Володимирович 80946, 80947, 80948 
Россоха Зоя Іванівна 80517 
Ротару Людмила Миколаївна 80281 
Рошка Анастасія Радіонівна 81302 
Рощенюк Алла Михайлівна 81102 
Рубцов Анатолій Львович 81465 
Руда Наталя Леонідівна 81656 
Рудакова Лілія Олександрівна 80677, 80678 
Руденко-Шведова Ярослава Юріївна 81083 
Руденко Дмитро Васильович 80694 
Руденко Ігор Іванович 80228 
Руденко Ірина Борисівна 81339 
Рудий Олександр Євгенович (Олесь Богус) 79991 
Рудик Наталія Василівна 81818, 81819 
Рудик Світлана Олександрівна 80751 
Рудніченко Микола Дмитрович 81640, 81641, 81642, 81643, 81644 
Ружинський В'ячеслав Володимирович (Ruzhynski) 81187, 81188 
Рузяк Дмитро Михайлович 80329 
Рупіч Сергій Сергійович 81609, 81610, 81613, 81679, 81680, 81681, 81682, 

81683 
Рупняк Леся Теодорівна 80473 
Рутгайзер Вікторія Георгіївна 80226 
Рябенко Галина Миколаївна 80596, 80920 
Рябенко Максим Сергійович 81321 
Рябова Оксана Олександрівна 80297, 80298, 80299, 80300, 80459, 80554, 80555 
Рябокінь Микола Іванович 80523 
Рябушенко Олександр Сергійович 80597 
Рябченко Олена Петрівна 80960 
Рябченко Юрій Юрійович 80959 
Рябчук Оксана Григорівна 80218 
Рязанцева Валентина Василівна 80860 
Савенко Олег Станіславович 80223 
Савенкова Ірина Іванівна 81845 
Савицький Дмитро Михайлович 81293 
Савич Анжеліка Вікторівна 80978, 80979, 80990, 80991, 81001, 81141, 81142, 

81286, 81288 
Савохіна Марина Володимирівна 80297, 80298, 80299, 80300, 80459 
Савченко Алла Миколаївна 80662, 80663, 80667 
Савченко Валентина Сергіївна 80692 
Савченко Сергій Анатолійович 81561 
Савченко Сергій Володимирович 81001 
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Савчук Ірина Григорівна 80063 
Савчук Лариса Миколаївна 80360, 80411, 80412, 80413, 80416, 81530 
Савчук Роман Вячеславович 80411, 80412, 80416, 81530 
Сагайдак Ірина Степанівна 81508, 81510, 81512 
Саганчі Євгенія Даулятівна 80173 
Саєнко Марина Сергіївна 80773 
Саєнко Тетяна Валентинівна 81830 
Сайко Наталія Олександрівна 81200 
Саковський Андрій Анатолійович 81228 
Салієва Ольга Володимирівна 81415, 81416, 81417, 81418, 81419 
Салій Анатолій Володимирович 81098 
Салямон-Міхєєва Катерина Дмитрівна 80542, 81459, 81460, 81461 
Салямон Віталій Петрович 81460 
Самарін Станіслав Валерійович (Стас Самарін) 80811 
Самодін Артем Володимирович 81229 
Самойлюкевич Інна Володимирівна 81687 
Самчинська Ярослава Борисівна 80899 
Сандулова Лілія Федорівна 80282 
Санін Вадим Леонідович 81177 
Санько Карина Олександрівна 81845 
Сапін Михайло Романович 81622, 81632, 81633 
Сапун Татяна Олександрівна 81239 
Сараненко Інна Іванівна 80964, 80965, 80966, 80967 
Сарапіна Ольга Андріївна 80778, 80779, 80780, 80809, 80810 
Саркісов Аршарів Юрійович 81295 
Сас Наталія Миколаївна 80036 
Сатушева Карина Валеріївна 81768, 81769 
Сафонік Наталія Петрівна 80813, 80814, 80815, 80816, 81464 
Саханєнко Сєргєй Єгоровіч 80655 
Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна  81410, 81411, 81412, 81413, 81414 
Свириденко Олександр Олександрович 81818 
Свистак Оксана Леонідівна 80221 
Свінтковська Світлана Андріївна 81074, 81075 
Свіргун Ілля Степанович 80837 
Свірко Володимир Олександрович 81465 
Світлана Славіна (псевдонім) 81773 
Світлична Катерина Василівна 80477, 80485, 80486 
Седих Кіра Валеріївна 81830 
Сеймук Анатолій Олексійович 80996 
Семененко Лілія Миколаївна 80142 
Семененко Олег Михайлович 80142 
Семененко Олена Газисівна 80139, 80559, 80560, 81457 
Семенюк Дар'я Юріївна 80650 
Семенюк Олег Анатолійович 80467 
Семченко Олег Федорович 80429 
Сергієнко Ігор Антонович 80863 
Сергієнко Юрій Петрович 80764, 80848, 80855 
Середа Катерина Ігорівна (ILLARIA) 80084, 80196 
Сибірянська Юлія Володимирівна 81818, 81819 
Сивочуб Костянтин Валентинович 81005 
Сизоненко Євген Георгійович 80088, 80089, 80090, 80091, 80092, 80093, 80094, 

80095, 80096, 80097 
Симагін Олександр Володимирович 80528 
Симоненко Федір Васильович 80113 
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Синиця Валентина Григорівна 80194 
Сиротенко Анатолій Миколайович 80143 
Сирцева Світлана Володимирівна 80295 
Ситник Елла Василівна 80599 
Ситник Наталія Іванівна 81019 
Сичова Оксана Володимирівна 80304, 80305, 80308 
Сіверчук Михайло Станіславович 81426 
Сідова Кіра Володимирівна 80674, 80676 
Сілакова Олена Михайлівна 81115 
Сінаюк Сергій Юрійович 81421 
Сініцина Оксана Сергіївна 80118, 80119 
Сінюгін Вадим Валерійович 81405, 81406, 81407, 81408, 81409 
Сіпій Володимир Володимирович 80156 
Січкаренко Галина Геннадіївна 81599, 81600, 81601, 81602, 81605 
Скаб Мар'ян Стефанович 80288 
Скаб Марія Василівна 80288 
Скасків Лілія Василівна (Йоник Л.) 80443 
Скачков Валерій Вікторович 80315 
Скілева Тетяна Олександрівна 81278 
Склярук Тетяна Василівна 81758 
Скорик Марина Олегівна 80080 
Скороход Ігор Володимирович 80199 
Скороход Олександра Борисівна 80413, 81530 
Скочинський Роман Миколайович 81017 
Скринська Наталія Анатоліївна 81333 
Скрипка Сергій Миколайович 81738 
Скрипник Ігор Миколайович 81832 
Скріпка Інна Анатоліївна 81809 
Слива Олена Іванівна 81427 
Сліпченко Володимир Георгійович 80510, 80511, 80513, 80514, 80515 
Слободян Олександр Миколайович 80226 
Слободяна Ірина Адольфівна 80558 
Слободянюк Володимир Прокопович 81136 
Слободянюк Марина Сергіївна 81260 
Слюсар Віктор Васильович 81576, 81582 
Слюсар Світлана Тимофіївна 80137, 80138, 80463 
Смаглюк Геннадій Геннадійович 80315 
Смачило Валентина Володимирівна 80397 
Смерницький Дем'ян Вікторович 80404, 80405, 80406, 80407 
Смірнов Олександр Юрійович 80943, 80944, 80945 
Смірнова Поліна Василівна 81007 
Сміян Олександр Іванович 81307, 81308 
Смоквіна Ірина Володимирівна 80056, 80192, 80605 
Смоляр Віра Василівна 80630 
Смольянко Любов Григорівна 80703 
Смольянко Олена Михайлівна 80703 
Снігурська Ірина Олександрівна 80518 
Сніжко Олександр Олександрович 81576 
Сніжко Сергій Іванович 81354 
Снітко Ганна Олександрівна 81201 
Собчишин Віталій Миколайович 81298 
Сокіл Олег Андрійович 80849 
Сокол-Торська Ольга Володимирівна 81043 
Соколов Павло Євгенович 81275 
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Соколовська Зоя Миколаївна 81291, 81645 
Соколовська Ірина Петрівна 80861 
Сокольська Рената Борисівна 80302, 80782 
Соловйова Галина Олексіївна 80517 
Солод Надія Володимирівна 81155, 81158 
Соломай Андрій Сергійович 81102 
Соломко Андрій Васильович 80474 
Солоха Дмитро Володимирович 80519 
Солоха Олександр Миколайович 81277 
Солошенко Володимир Володимирович 81347 
Сомова Людмила Іванівна 81545 
Сорокотяга Василь Володимирович 80628 
Сосновенко Наталія Василівна 80805 
Сотников Олег Віталійович 81121 
Сотніков Владислав Володимирович 80248, 80249, 80250, 80251, 80252, 80253 
Сотнікова-Мелешкіна Жанна Владиславівна 81235 
Софій Наталія Зіновіївна 81553 
Сперанський Віктор Олександрович 81135 
Співак Максим Валерійович 80545 
Співак Марина Вікторівна 81226, 81227 
Станкевич Володимир Вікторович 80455 
Станкевич Тетяна Валеріївна 80882 
Стародумова Аліна Вячеславівна 80161, 81703 
Стасюк Варвара Дмитрівна 81848, 81849, 81850, 81851, 81853 
Стасюк Олексій Анатолійович 80493, 80494, 80495, 80496, 80497, 80498, 80499, 

80546 
Стахмич Ірина Олександрівна 80722 
Стеколенко Ігор Леонідович 80310 
Стеколенко Олександр Леонідович 80309, 80311 
Степаненко Микола Іванович 81830 
Степаненко Ніна Степанівна 81830 
Стефанович Наталія Ярославівна 80440, 80778, 80808, 80809, 80810 
Стеценко Сергій Анатолійович 80772 
Стешенко Володимир Миколайович 81546 
Стич Оксана Ігорівна 80863 
Столярчук Олеся Анатоліївна 81082, 81323 
Стопчак Микола Володимирович 80471 
Страшук Юрій Олександрович 81017 
Стрельченко Валерій Якович 81316, 81317 
Стрижак Олександр Євгенійович 80834, 80835 
Стрижак Юрій Іванович 79996, 79997 
Стріляєва Наталя Григорівна 81538 
Стрункіна Єлізавета Андріївна 80478 
Струтинський Богдан Дмитрович 81764, 81765 
Ступак Олег Станіславович 81119 
Судавцова Влада Володимирівна 80751 
Сук Анна Вікторівна 81228 
Сулаєва Наталія Вікторівна 81830 
Сулімова Ольга Павлівна 81182 
Супонькіна-Лагнюк Валерія Сергіївна 81117 
Суприган Олена Іванівна 80450 
Суханова Алла Валеріївна 81472 
Суханова Ганна Петрівна 81236 
Сухих Володимир Антонович 80010 
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Сухіна Ірина Вячеславівна 81202 
Суховий Артем Олександрович 80419 
Суховірська Людмила Павлівна 81646 
Сухорукова Людмила Андріївна 81750 
Сушко Лариса Федорівна 80741 
Сущенко Людмила Петрівна 80629, 81124 
Сябрук Ігор Миколайович 81466 
Табуранська Тетяна Анатоліївна 81276 
Тавровецька Наталія Іванівна 81747 
Тараканов Аркадій Костянтинович 80358 
Таран Світлана Григорівна 80760 
Тараненко Ірина Всеволодівна 81329 
Таранченко Оксана Миколаївна 81204 
Таращенко Володимир Анатолійович 80219 
Татарінцев Володимир Іванович 80865 
Татьянін Вячеслав Вікторович 80433 
Твердоступ Павло Борисович 80039 
Твердохліб Дмитро Ігорович 80812 
Теліщук Микола Миколайович 80075 
Теліщук Мирослава Миколаївна 80075 
Терельов Микола Сергійович 81821 
Терельова Ольга Григорівна 81821 
Терзі Вероніка Мечеславівна 80152 
Тертична Олена Миколаївна 81851, 81853 
Тертишна Олена Вікторівна 81635 
Тесленко Ігор Анатолійович 81080 
Тесленко Роман Юрійович 80693 
Теслюк Сергій Ігорович 80307, 80308 
Тесля Юрій Миколайович 81829 
Тесьолкін Олександр Іванович 80476 
Тетерев Євген Дмитрович 80792 
Тисовський Любомир Осипович 81554 
Титаренко Олексій Анатолійович 81017 
Тихомирова Анастасія Олексіївна 81815 
Тихорук Денис Валерійович 80611 
Тищенко Вікторія Федорівна 81281, 81557, 81558 
Тімофєєв Максим Анатолійович 81517 
Тірбах Леся Віталіївна 80140, 80502, 80504, 81456 
Тішкін Олексій Олександрович 81104 
Ткач Костянтин Іванович 81249 
Ткач Леся Миколаївна 80982, 80983, 80998 
Ткаченко Володимир Валентинович 81473, 81474, 81480, 81485, 81488, 81511 
Ткаченко Світлана Іванівна 81075 
Ткачук Едуард Васильович 81841 
Ткачук Олена Вікторівна 80315 
Товкач Максим Вікторович 81807, 81808 
Тодорова Олена Іванівна 80889 
Токар Володимир Володимирович 80748, 80749 
Толочко Валентин Михайлович 81542, 81543, 81544 
Томенко Валентина Олександрівна 80652 
Топалова Олеся Іллівна 81240 
Топорін Максим Олександрович 80146, 80147 
Торчинська Світлана Вікторівна 81072, 81073 
Трикоз Сніжана Валеріївна 81202 
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Трищук Надія Михайлівна 80297, 80298, 80299, 80300, 80459 
Трінька Ганна Юріївна 81686 
Тромпак Елеонора В'ячеславівна 79976 
Троско Сергій Ігорович 80788 
Трофимов Борис Федорович 81135 
Троханяк Віктор Іванович 81267 
Трубачов Дмитро Володимирович 81538 
Труфанова Тетяна Петрівна 81136 
Труш Володимир Євдокимович 80440, 80785, 80787 
Труш Юлія Тимофіївна 80189 
Тур Олена Василівна 81714, 81715, 81716, 81717, 81718 
Турло Дмитро Юрійович 80046 
Тушніцка Надія Михайлівна 80283, 80287 
Удод Олександр Анатолійович 80658, 80659, 81008 
Ужегов Сергій Олегович 81301 
Ульянова Ганна Євгеніївна (Ulyanova Ganna 
Evgeniyevna) 

81619 

Усіченко Володимир Іванович 80479, 80484 
Усіченко Ірина Володимирівна 80411, 80412, 80416 
Устіловська Анастасія Сергіївна 80393, 80394, 80395, 80396, 80397 
Устян Артур Овсепович 80266 
Ушаков Віктор Станіславович 81236 
Фабрика-Процька Ольга Романівна 81854 
Файзуллін Олександр Валерійович 80118, 80119 
Фалеса Іванна Юріївна 80151 
Фалько Наталя Миколаївна 80527, 81449 
Фальковський Андрій Олександрович 80655 
Фандєєва Аліна Євгенівна 80799 
Фатонаде Олутобі Давід 80456 
Феденко Іван Іванович 81465 
Федина Маргарита Сергіївна 80761, 80763, 80765, 80766 
Федів Володимир Іванович 81330, 81331 
Федій Ольга Андріївна 81830 
Федоренко Ірина Анатоліївна 81549, 81552 
Федорова Діна Володимирівна 81091, 81092 
Федорова Олена Василівна 81446, 81447 
Федорук Едуард Вадимович 80752 
Федорчук Дмитро Леонідович 81745 
Федорчук Олександр Степанович 80322 
Федосова Анна Олегівна 80631 
Федчак Ігор Андрійович 81786, 81787 
Фесенко Євгенія Вікторівна 81133 
Фесенко Юрій Леонідович 81728, 81729, 81730 
Фєтєску Лариса Іванівна 80157, 81086 
Филипенко Олександр Іванович 80307, 80308 
Філатова Тетяна Вячеславівна 81135, 81136 
Філяк Богдан Михайлович 80216 
Флакс Владислав Леонідович 80798 
Фоменко Сергій Миколайович 80016 
Фоміна Єлізавета Василівна 81287 
Фонарюк Тетяна Іванівна 80279, 81302 
Форкун Юрій Вікторович 81318 
Фролов Михайло Олександрович 80329 
Фурманюк Андрій Володимирович 81017 
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Фурсова Тетяна Миколаївна 80695 
Хаджинов Валерій Анастасійович 80986, 80996 
Хай Михайло Васильович 80162 
Халатов Артем Артемович 81119 
Халєєва Олена Леонідівна 80118, 80119 
Халімон Наталія Федорівна 81466 
Хамдамов Дмитро Атахонович 80962 
Ханчопуло Дмитро Костянтинович 80925 
Хараху Сергій Олександрович 80173 
Харченко Максим Миколайович 80191 
Харченко Тетяна Борисівна 81354 
Харчишин Богдан Михайлович 80162 
Хаусер Владімір (Hauser Vladimir) 81327 
Хвищук Людмила Миколаївна 80141 
Хвостенко Владислав Сергійович 80214, 81831 
Хвостик Дмитро Миколайович 81067 
Хилько Сергій Олександрович 80623 
Хитра Олена Володимирівна 80600, 80666 
Хитько Майя Миколаївна 81701 
Хілько Ганна Сергіївна 81088 
Хіра Харпріт Сінгх 81195, 81196, 81197, 81198 
Хоботова Еліна Борисівна 81847 
Хобта Юлія Андріївна (Alindasvit) 81794, 81795 
Ходаков Віктор Єгорович 80441 
Хоменко Володимир Львович 80995 
Хомич Олена Леонідівна 80241, 80363 
Хорош Максим Вікторович 81462 
Хоружа Людмила Леонідівна 81084 
Храмцова Вікторія Вікторівна 81547 
Хромишева Олена Олександрівна 80070 
Хрустальова Вікторія Вікторівна 80861 
Хрутьба Вікторія Олександрівна 81354 
Хрущак Юлія Анатоліївна 80572 
Худоярова Ольга Степанівна 80572 
Цапко Денис Петрович 80331, 80332, 80333, 80334, 80335, 80336, 80337, 

80338, 80339, 80340, 80341, 80342, 80343, 80344, 
80345, 80346 

Царенко Максим Вікторович 81711, 81712, 81713 
Царук Анна Юріївна 80100, 80917 
Царук Олександра Анатоліївна 80523 
Царькова Ольга Вікторівна 80527, 81262, 81449, 81450 
Цвєткова Ніна Миколаївна 80967 
Цвєткова Тетяна Павлівна 80475 
Целіщев Ігор Олегович 80142 
Цибрій Андрій Анатолійович 80752 
Цибульник Сергій Олексійович 81614, 81615 
Цивільський Федір Миколайович 80643, 81299 
Цимбал Тетяна Яківна 81606 
Цимбалюк Анатолій Володимирович 80540 
Цимбалюк Світлана Ярославівна 80540, 80541 
Циркалюк Вадим Володимирович 81275 
Цисарський Володимир Дмитрович 81522 
Цідило Костянтин Іванович 80739 
Цільмак Олена Миколаївна 81014, 81015, 81016 
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Цуркан Вячеслав Іванович 80627 
Чабан Галина Вікторівна 80426, 80502, 80504, 80505 
Чайка Тетяна Юріївна 80890, 80891, 80892, 80893, 80894, 80895, 80896 
Чала Олена Олександрівна 80306 
Чебан Тетяна Миколаївна 80438, 80439, 80440 
Чеботарьова Олена Валентинівна 81202 
Чеканов Ігор Олегович 81164 
Чекмасова Ірина Анатоліївна 81319, 81489 
Чемакіна Октябрина Володимирівна 81465 
Чеплан Юрій Васильович 80329 
Чепуренко Олена Михайлівна 80429 
Черв'як Марія Миколаївна 80572 
Чередниченко Олександра Олександрівна 81702 
Череп Алла Василівна 80053 
Черепін Павло Сергійович 80712, 80817 
Черепов Віталій Михайлович 80866 
Черкасов Віктор Гаврилович 81622, 81632, 81633, 81634 
Черкашин Андрій Іванович 81708 
Чернецька Ольга Віталіївна 80189 
Чернієнко Павло Анатолійович 80881 
Черніс Галина Миколаївна 81848, 81849, 81850 
Чернобай Ольга Борисівна 80442 
Чернушкіна Оксана Олександрівна 80600, 80666 
Чернявська Вікторія Володимирівна 81105, 81106, 81108, 81109, 81110, 81111, 81113, 

81114 
Чернявська Олена Валеріївна 80836 
Чернявська Юлія Ігорівна 80517 
Чернявський Сергій Сергійович 80626, 81228 
Черняк Євгеній Олександрович 80950, 80951 
Чех Наталія Олександрівна 80693 
Чеховська Ірина Василівна 80956 
Чжан Хаоюй 80693 
Чигер Олег Олександрович 81244 
Чигір Роман Леонідович 81121 
Чиж Альона Сергіївна 81747 
Чиженко Наталія Петрівна 81518, 81519, 81520 
Чинчаєва Валентина Павлівна 81533 
Чирков Артем Валерійович 81166 
Чопенко Дмитро Юрійович 80296 
Чорна Марина Віталіївна 80167, 80168, 80424, 81006, 81007 
Чорна Тетяна Миколаївна 81475, 81477, 81478 
Чорний Микола Васильович 81229 
Чорноіван Олексій Петрович 79990 
Чорнощоков Анатолій Євгенович 81830 
Чубань Тетяна Василівна 80648 
Чубукова Анастасія Сергіївна 80320 
Чугуєва Інна Євгенівна 81845, 81846 
Чугунов Анатолій Анатолійович 81135, 81136 
Чугунов Ігор Якович 81594, 81595, 81596, 81597, 81598 
Чужинова Ірина Юріївна 81424 
Чумакова Галина Анатоліївна 80985, 80987, 80993, 81000 
Чумаченко Ігор Володимирович 81627, 81628, 81629 
Чумачов Андрій Олександрович 80806 
Чуприна Олена Віталіївна 81229 
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Чупринка Віктор Іванович 81131 
Чухонцева Наталія Дмитрівна 80353 
Шабалін Євген Юрійович 80355 
Шабіневич Роман Олександрович 81095 
Шаврін Сергій Анатолійович 80037 
Шай Артем Михайлович 80193 
Шакірзанова Жаннетта Рашидівна 80889 
Шаменкова Ольга Ігорівна 80889 
Шаповал Галина Миколаївна 80693 
Шаповалов Валентин Валерійович 80609 
Шаповалов Валерій Володимирович 80609 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 80609 
Шарко Маргарита Василівна 81833 
Шарко Олександр Володимирович 81833 
Шаров Олександр Миколайович 80402 
Шацька Катерина Юріївна 81190 
Швиданенко Олег Анатолійович 80258, 80259, 80260, 80261 
Шебаніна Олена В'ячеславівна 80596, 80920 
Шебанова Віталія Ігорівна 81747 
Шевлюга Олена Геннадіївна 81305 
Шевцов Микита Володимирович 80674 
Шевченко Валентина Миколаївна 80321, 80324, 80522 
Шевченко Володимир Іванович 81452 
Шевченко Ірина Юріївна 80640, 80641 
Шевченко Марина Миколаївна 80961 
Шевченко Ольга Григорівна 81354 
Шевченко Світлана Віталіївна 80527, 81044, 81264, 81265, 81448 
Шевчук Вадим Анатолійович 81104 
Шевчук Геннадій Степанович 81112, 81113, 81114 
Шевчук Олександр Васильович 81013 
Шевчук Олена Сергіївна 81845 
Шевчук Олена Юріївна 80058 
Шевчук Світлана Володимирівна 80061 
Шевчук Сергій Петрович 81845 
Шевчук Тетяна Олександрівна 80070 
Шелудяков Ігор Ігорович 80246 
Шелудько Вадим Іванович 81781 
Шемет Тетяна Миколаївна 80981 
Шендрик Віра Вікторівна 81307, 81308 
Шеремет Юрій Іванович 81300 
Шереметьєва Ольга Юріївна 80639 
Шестак Геннадій Анатолійович 80697, 80698, 80699, 80700, 80701, 80702 
Шестопалова Людмила Федорівна 80976 
Шибаєв Денис Сергійович 81640, 81641, 81642, 81643, 81644 
Шибаєва Наталя Олегівна 81640, 81641, 81642, 81643, 81644 
Шимченко Людмила Анатоліївна 80108, 80109, 80110, 80111, 80112 
Шинкаренко Тетяна Анатоліївна 81075 
Шинкарук Оксана Анатоліївна 80550 
Шинковська Ірина Леонідівна 80741 
Широкопетлєва Марія Сергіївна 80461 
Школа Вікторія Юріївна 80293, 80294, 80326 
Школьна Ольга Володимирівна 81069 
Шкура Ірина Сергіївна 81311, 81312, 81313, 81314, 81315 
Шмаков Євгеній Олегович 80511 
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Шпанковська Ніна Григорівна 81173, 81174, 81175 
Шрам Тетяна Валеріївна 80787 
Штейнбук Михайло Григорович 80692 
Штома Наталія Володимирівна 80429 
Штундер Тетяна Олександрівна 81212 
Шугаєв Євгеній Олександрович 81426 
Шулько Ольга Андріївна 80160 
Шумицька Галина Василівна 80382, 81205 
Шумський Микола Олександрович 80487, 80488, 80489, 80490, 80491 
Шунков Василь Сергійович 80572 
Шуров Ігор Віуленович 81521 
Щеглова Ірина Сергіївна 81533 
Щелоков Олександр Миколайович 81766 
Щенявська Олена Миколаївна 80518 
Щербаченко Вікторія Олексіївна 80326 
Щербина Ірина Володимирівна 80742 
Щербина Татьяна Володимирівна 80938 
Ювсечко Ярослав Володимирович 81399, 81400 
Юдін Олексій Юрійович 81321 
Юдіна Ксенія Євгеніївна 81583, 81584, 81585, 81586, 81587 
Юнак Володимир Григорович 80417, 81342 
Юнькова Олена Олександрівна 81348 
Юр'єва Ганна Борисівна 80460 
Юрасова Алла Миколаївна 80755, 80756, 80757, 80758, 80759 
Юрочко Федір Богданович 80669 
Юхновець Тетяна Володимирівна 80291 
Ющук Іван Пилипович 81667 
Яворська Діана Валеріївна 81537 
Ягодинець Артем Володимирович (Паренек Простой) 80580, 80581, 80582, 81036, 81037, 81038 
Якір Михайло Семенович 81056, 81057, 81058, 81059, 81061 
Яковлєв Роман Миколайович 81505 
Яковлєва Лариса Василівна 80120 
Якуба Юрій Антонович 80469 
Якубаш Михайло Васильович 81757 
Ялосоветський Ігор Андрійович 81017 
Янковський Ігор Миколайович 80331, 80332, 80333, 80334, 80335, 80336, 80337, 

80338, 80339, 80340, 80341, 80342, 80343, 80344, 
80345, 80346 

Яновська Наталія Миколаївна 80949 
Янченко Наталія Вікторівна 81076, 81784, 81809, 81810 
Яременко Людмила Іванівна 80467, 80468 
Яременко Людмила Михайлівна 80042, 80043, 80044, 80045 
Яременко Сергій Володимирович 80128 
Яремович Наталія Миколаївна 80535 
Яремчук Юрій Євгенович 81415, 81416, 81417, 81418, 81419 
Яремчук Яна Ігорівна 79983 
Ярига Микола Петрович 80015 
Ярмола Наталія Анатоліївна 81202 
Ярних Тетяна Григорівна 80460 
Яров Ярослав Сергійович 81048 
Ярошенко Ірина Олександрівна 80148 
Ясагашвілі Людмила Вячеславівна 81630 
Ясев Олександр Георгійович 80358 
Ясинська Надія Альбертівна 81620 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Яценко Борис Павлович 80062 
Яценко Віктор Іванович 81631 
Яценко Наталія Володимирівна 81291 
Яцина Вікторія Валентинівна 81062, 81780, 81862 
Яцишин Михайло Михайлович 80071 
Яцула Юрій Михайлович (Jurgen Frees) 81188 
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Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові  
права на службовий твір 
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного 
університету 

 80471, 80952, 80953, 80954, 80955 

Головна астрономічна обсерваторія Національної 
академії наук України 

 80430 

Державна установа "Інститут громадського здоров'я 
ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних 
наук України" 

 80882 

Державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Південне" ім. М.К. Янгеля" 

 80477, 80478, 80479, 80480, 80481, 80482, 80483, 
80484, 80485, 80486, 80674, 80675, 80676 

Державне підприємство "Науково-дослідний 
інститут геодезії і картографії" 

 80876, 80938 

Державний вищий навчальний заклад "Національний 
лісотехнічний університет України" 

 81554 

Державний вищий навчальний заклад "Український 
державний хіміко-технологічний університет" 

 80620, 81635 

Державний гемологічний центр України  80863, 80864, 80865 
Державний науково-дослідний інститут Міністерства 
внутрішніх справ України 

 80404, 80405, 80406, 80407 

Державний науково-дослідний інститут спеціального 
зв'язку та захисту інформації 

 81321 

Запорізький національний університет  80590 
Інститут загальної енергетики Національної академії 
наук України 

 80124, 80125, 80126, 80127 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 80668 

Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України 

 80807 

Київське місцеве творче відділення Національної 
спілки театральних діячів України 

 80149 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

 80860, 80861, 80862, 81090, 81091, 81092, 81093, 
81094 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 80430 

Луцький національний технічний університет  81301 
Миколаївський національний аграрний університет  80295 
Національна академія внутрішніх справ  81226, 81227, 81228, 81229 
Національна металургійна академія України  80357, 80358, 80359, 80360, 80361, 80410, 80411, 

80412, 80413, 80414, 80415, 80416, 80740, 80741, 
80742, 80743, 80744, 80978, 80979, 80980, 80981, 
80982, 80983, 80984, 80985, 80986, 80987, 80988, 
80989, 80990, 80991, 80992, 80993, 80994, 80995, 
80996, 80997, 80998, 80999, 81000, 81001, 81002, 
81141, 81142, 81286, 81288, 81530, 81531, 81532, 
81533, 81534, 81535, 81545, 81701 

Національний авіаційний університет  81166, 81465, 81466 
Національний науковий центр "Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" 

 81052 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського" 

 81526 

Національний університет "Львівська політехніка"  80162, 81758, 81759 
Національний університет "Острозька академія"  80356 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України 

 81013, 81155, 81156, 81157, 81158, 81159, 81160, 
81161, 81162, 81163, 81180, 81181, 81427, 81432, 
81433, 81434, 81435, 81436 

Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова 

 80598 

Національний фармацевтичний університет  80118, 80119, 80120, 80459, 80460, 80548, 80551, 
80552, 80553, 80554, 80555, 80670, 80760, 81542, 
81543, 81544 

Національний центр "Мала академія наук України"  80834, 80835 
Новокаховський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

 81177 

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова  81566 
Одеський державний екологічний університет  80889, 81048 
Полтавський національний педагогічний університет 
імені В.Г. Короленка 

 80036, 81063, 81064, 81065, 81066, 81200, 81830 

Приватне акціонерне товариство 
"БАНКОМЗВ'ЯЗОК" 

 79996, 79997 

Приватне акціонерне товариство "Елемент"  81089 
Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування"  81728, 81729, 81730 
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"  80420 
Спільне підприємство "РАДМІРТЕХ" у формі  
товариства з обмеженою відповідальністю 

 81731, 81732 

Сумський державний університет  80292, 80293, 80294, 80326, 80939, 80940, 81303, 
81304, 81305, 81306, 81307, 81308 

Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка 

 81273 

Товариство з додатковою відповідальністю 
"Український науково-дослідний інститут харчової 
промисловості" 

 80807 

Товариство з обмеженою відповідальність 
"ТЕХПІДТРИМКА-ФМ" 

 81067 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОР"  80433 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АЙКЮЖН ІТ" 

 80943, 80944, 80945, 81022, 81023, 81024, 81025, 
81026, 81027, 81028, 81274, 81275, 81276, 81277, 
81278 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"БУККІПЕР СААС" 

 81104 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ЕНТЕХЕКО" 

 80434, 80435, 80436, 80437, 80458 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Запорізьке проектно-експортне бюро" 

 80428 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМІДЖ 
ПІКЧЕРЗ" 

 80926, 80927, 80928, 80929, 80930, 80931, 80932, 
80933, 80934, 80935, 80936, 80937 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНГВАР 
КОМПАНІ" 

 80228 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженіко 
Україна" 

 80925 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 80331, 80332, 80333, 80334, 80335, 80336, 80337, 
80338, 80339, 80340, 80341, 80342, 80343, 80344, 
80345, 80346 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ" 

 80946, 80947, 80948 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНТЕРКОЛОР-УКРАЇНА" 

 80016 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ЛІРА САПР" 

 80038 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 50, 2018 

 

860 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"МАЙДЮТІФРІ" 

 80500 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"МЕДІТАМЕНТ" 

 80752 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Науково-виробнича фірма "ГІС" 

 80692 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Науково-виробниче підприємство "Медирент" 

 81517 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Науково-виробниче підприємство "Укртрансакад" 

 80968, 81343, 81344 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ПЕЙФОРС" 

 81711, 81712, 81713 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Програміка" 

 81017 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектні 
системи ЛТД" 

 80296 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"РЕНОМЕ-СМАРТ" 

 80832 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"С - ІНЖИНІРИНГ" 

 81837, 81838, 81839, 81840 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"СЕЛЛФОН" 

 80113 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"СІТІ СОУЛ" 

 81666 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"СПЕЦБАЙТ" 

 81078 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ СОЛЮШИНС" 

 80303, 80466, 80711 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ФАСІЛІТІ ІТ" 

 80432 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ФІРМА ТРАНСАТ" 

 81004 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 80697, 80698, 80699, 80700, 80701, 80702 

Українська інженерно-педагогічна академія  80694, 80695, 80696, 80789, 80801 
Український науково-дослідний інститут спеціальної 
техніки та судових експертиз Служби безпеки України 

 80327, 80328, 80329, 81756 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв  81570, 81571, 81572, 81573, 81574, 81748, 81749, 
81750, 81751, 81752 

Харківський державний університет харчування та 
торгівлі 

 80167, 80168, 80423, 80424, 81006, 81007 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 80325, 80799, 81199, 81284, 81567, 81568, 81847, 
81852 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна  81279 
Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

 80304, 80305, 80306, 80307, 80308 

Херсонський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

 80867 
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Визнання реєстрації авторського права на твір недійсною за рішенням суду 

Номер свідоцтва Назва суду, номер та дата прийняття рішення 

66024 Солом'янський районний суд м. Києва, справа № 760/9732/17 від 08 червня 2018 року 
71253 Дзержинський районний суд м. Харкова, справа № 638/9137/17 від 20 березня 2018 року 

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

78933 03.07.2018 
79405 03.07.2018 
75479 01.08.2018 
79773 06.08.2018 
79778 06.08.2018 
78995 06.08.2018 
68895 06.08.2018 
72156 06.08.2018 
72755 06.08.2018 

61519 06.08.2018 
61520 06.08.2018 
61521 06.08.2018 
61522 06.08.2018 
61523 06.08.2018 
61524 06.08.2018 
61525 06.08.2018 
48921 08.08.2018 
68455 08.08.2018 
79512 08.08.2018 
68761 16.08.2018 
80039 21.08.2018 

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата публікації та номер бюлетеня Слід читати 

61519 30.10.2015, 38 Міллер Катерина Вікторівна 
61520 30.10.2015, 38 Міллер Катерина Вікторівна 
61521 30.10.2015, 38 Міллер Катерина Вікторівна 
61522 30.10.2015, 38 Міллер Катерина Вікторівна 
61523 30.10.2015, 38 Міллер Катерина Вікторівна 
61524 30.10.2015, 38 Міллер Катерина Вікторівна 
61525 30.10.2015, 38 Міллер Катерина Вікторівна 
79778 27.07.2018, 49 "Етикетки та інструкції лікарського засобу  

"ТИВОРЕЛЬ (TIVOR-L)" 
79773 27.07.2018, 49 "Етикетки та інструкції лікарського засобу  

"НЕЙРОЦИТИН" 
79512 27.07.2018, 49 Псевдонім автора - Пелжент 
78995 27.07.2018, 49 Богданов Сергій Олексійович 

 



ЗМІСТ 
 

 

Відомості про реєстрацію авторського права на твір    ........................................... 3

Відомості про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір   ........ 776

Відомості про облік організацій колективного управління    .......................�....... 807

Відомості про уповноважені організації колективного управління, які 

здійснюють збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання 

опублікованих із комерційною метою фонограм і відеограм та зафіксованих  

у них виконань    .............................................................................................................. 809

Відомості про уповноважені організації колективного управління, які 

здійснюють збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) 

суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та 

імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких  

у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, 

зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах    .......................�..................�.... 811

Покажчики    ...................................................................................................................... 812

 Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір  

за об'єктами авторського права    .......................................................................................... 812

  

 Іменний покажчик авторів творів    ........................................................................................ 818

  

 Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові права  

на службовий твір    ................................................................................................................ 858

Сповіщення    .................................................................................................................... 861

 Визнання реєстрації авторського права на твір недійсною за рішенням суду   ................. 861

 Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір   ....................... 861

 Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу свідоцтва  

про реєстрацію авторського права на твір    .................................................................. 861
 

 



 

 

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офіційний бюлетень № 50, 2018 
 
 
 
 
Відповідальний за випуск 
 
 
 

В.О. Жалдак 
 
 

Відповідальний редактор 
 
 
 

В.Д. Єсєв 

Коректори: 

Ізотова І.О. 
Герасименко О.В. 
Підгурська Л.М. 
Попов В.В. 
 
 

Редактор: 

Кузьмова І.В. 
 
 
 

 
Комп'ютерна верстка: 

Кузьмова І.В.  

   
 
 
 
 
 

 
Підписано до друку 26.10.2018.  
Формат A4. Умовн.-друк. арк. – 100,14. Тираж 2 екз. 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна.  
Тел. 253-93-94, факс 226-31-81. 
«Безкоштовно» 

 


	Cover2_2018_№48_Minist
	Cover3_2018_№48_Minist
	АвторПрав_R_3_48_2017_ R_3_нов2
	R_4__№48_2018
	R_5_№48_2018_new
	R_6_№48_2018
	АвторПраво_2018_48_R_7
	R_8_AvtorPravo_№48_2018
	Zmist_48_2017
	Cover4_№48_2018_Ministerstvo

