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Мінекономрозвитку розпочало підготовку роздержавлення                                    
Українського агентства з авторських та суміжних прав 

Мінекономрозвитку розпочало підготовчі процедури для роздержавлення Українського агентства з ав-
торських та суміжних прав (ДО "УАСПП") у відповідності до Закону України № 2415 "Про ефективне управління 
майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав", який набув чинності 
22 липня 2018 року. 

Процедура роздержавлення ДО "УАСПП" визначена новим законом та передбачає, зокрема, скликання 
зборів делегатів з числа правовласників, реєстрацію громадської організації з управління майновими правами 
власників, акредитацію новоствореної недержавної організації в якості Організації Колективного Управління (ОКУ) 
відповідно до вимог нового законодавства про такі організації. 

З метою належної організації процедури Мінекономрозвитку провело аудит поточної діяльності ДО 
"УАСПП", який виявив низку суттєвих порушень. 

Серед іншого, було виявлено зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ДО "УАСПП", 
що призвело до витрати коштів організації у сумі понад 4 млн гривень на цілі, не пов'язані із виплатою авторської 
винагороди правовласникам та інші порушення. 

З огляду на чисельність та серйозність порушень та з метою недопущення продовження цих порушень у 
процесі роздержавлення ДО "УАСПП" Мінекономрозвитку увільнило Дмитра Костюка від виконання обов'язків 
керівника з 30 липня 2018 року. 

На час проведення процедури роздержавлення ДО "УАСПП" виконувачем обов'язків керівника організа-
ції призначена Ірина Бугаєнко, керівник структурного підрозділу зборів авторської винагороди Державної органі-
зації "Українське агентство авторських та суміжних прав", яка працює у згаданій організації з 2004 року. 

З метою забезпечення безперервності реалізації прав та інтересів правовласників переукладення угод про 
управління  майновими правами буде відбуватися після проведення передбачених законодавством процедур роз-
державлення. Про початок процедури переукладення договорів з правовласниками буде повідомлено додатково 
на офіційних ресурсах Мінекономрозвитку. 

Мінекономрозвитку звертає увагу,  що дострокове припинення дії угод з ДО "УАСПП" та укладення їх зі 
сторонніми організаціями, які не пройшли процедуру акредитації згідно з вимогами нового закону, може мати 
негативні наслідки для правовласників у вигляді ускладнення можливості отримання авторської винагороди. 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

 
Про ефективне управління майновими правами правовласників                                             

у сфері авторського права і (або) суміжних прав 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади колективного управління майновими правами суб'єктів 
авторського права і (або) суміжних прав в Україні. 

 

Розділ I  
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

добровільне колективне управління - колективне управління, що здійснюється організаціями колективного 
управління, зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку, виключно щодо об'єктів авторського права 
і (або) суміжних прав, включених до каталогу відповідної організації колективного управління; 

договір про партнерство - письмовий (електронний) договір, що укладається акредитованою організацією 
колективного управління, яка здійснює обов'язкове колективне управління, з іншою акредитованою організацією 
колективного управління, яка здійснює розширене колективне управління, у відповідній сфері про виплату 
належної частки доходу від прав відповідній категорії правовласників; 

договір про представництво прав - письмовий (електронний) договір між організаціями колективного управ-
ління, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями, яким одна організація уповноважує іншу організа-
цію здійснювати управління правами на відповідні об'єкти авторського права і (або) суміжних прав; 

дохід від прав - грошові кошти, отримані організацією колективного управління від користувачів або інших 
організацій колективного управління як винагорода за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних 
прав чи як відрахування на користь правовласників; 

електронна система адміністрування - інформаційно-телекомунікаційна система, що зв'язує за допомогою 
мережі Інтернет організацію колективного управління з правовласниками й користувачами та забезпечує 
автоматизоване ведення обліку об'єктів майнових прав, включаючи їх декларування правовласниками, обліку 
надходжень, розподілу та виплати доходів від прав організацією колективного управління; 

збір за управління - грошові кошти, утримані, зараховані або вирахувані організацією колективного управління 
з суми доходу від прав або будь-якого іншого не забороненого законом доходу для покриття витрат на забезпечення 
діяльності організації колективного управління, передбаченої цим Законом; 

каталог організації колективного управління - сукупність об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, 
майновими правами на які управляє організація; 

колективне управління - діяльність зі збору, розподілу та виплати правовласникам доходу від прав, що 
здійснюється в інтересах більше ніж одного правовласника на умовах та з дотриманням принципів, передбачених 
цим Законом; 
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користувач - будь-яка юридична особа, фізична особа, фізична особа - підприємець, яка вчиняє дії, що відпо-
відно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" вимагають отримання згоди від суб'єктів авторського 
права і (або) суміжних прав, або яка іншим чином повинна виплатити винагороду чи відрахування правовласникам; 

незапитані кошти - частина доходу від прав, не розподілена і (або) не виплачена у встановлений цим Законом 
строк внаслідок неможливості ідентифікації відповідних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та (або) 
правовласника щодо таких об'єктів чи об'єктивної неможливості виявити місцезнаходження ідентифікованого пра-
вовласника та виплатити йому кошти; 

обов'язкове колективне управління - колективне управління майновими правами на об'єкти авторського права і 
(або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління, що здійснюється ак-
редитованими Установою організаціями у визначених цим Законом сферах; 

організація колективного управління - громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, зареєстроване в 
Установі, що не має на меті отримання прибутку, засноване виключно правовласниками, діяльність якого спрямова-
на на колективне управління майновими правами на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав; 

правовласник - суб'єкт авторського права або суміжного права чи інша особа, крім організації колективного 
управління, яка на підставі договору з суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав чи згідно із законом має 
право на отримання частки доходу від прав; 

розширене колективне управління - колективне управління майновими правами на об'єкти авторського права і 
(або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління (крім випадків, коли 
відповідні права вилучені правовласником з колективного управління в порядку, встановленому цим Законом), у ви-
значених цим Законом сферах, що здійснюється акредитованими Установою організаціями у визначених цим Зако-
ном сферах; 

Установа - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері інтелектуальної власності; 

член організації колективного управління - правовласник або об'єднання (асоціація) правовласників, інша орга-
нізація колективного управління, які відповідно до законодавства та статуту організації колективного управління на-
були статус члена організації колективного управління. 

Інші терміни вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про авторське право і суміж-
ні права". 

Стаття 2. Законодавство України про колективне управління майновими правами суб'єктів авторського права і 
(або) суміжних прав 

1. Законодавство у сфері колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) сумі-
жних прав складається з Конституції України, Цивільного кодексу України, цього Закону та інших законів, прийня-
тих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері. 

Стаття 3. Застосування правил міжнародного договору 

1. Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, 
встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору. 

Стаття 4. Повноваження Установи 

1. Установа забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони авторського права і суміж-
них прав шляхом здійснення державного нагляду за діяльністю організацій колективного управління та виконання 
таких функцій: 

1) забезпечення реєстрації та акредитації організацій колективного управління, ведення Реєстру організацій ко-
лективного управління; 

2) забезпечення дотримання організаціями колективного управління вимог цього Закону; 

3) застосування до організацій колективного управління санкцій у порядку, визначеному цим Законом; 
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4) отримання від органів державної влади інформації, документів і матеріалів, необхідних для здійснення колек-
тивного управління; 

5) надання методичної допомоги організаціям колективного управління та профільним асоціаціям і об'єднанням 
користувачів; 

6) аналіз дотримання вимог законодавства у сфері колективного управління, моніторинг діяльності акредитова-
них організацій колективного управління та оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Установи; 

7) забезпечення функціонування електронної системи реєстрації та обліку у сфері авторського права і суміжних 
прав. 

2. Установа затверджує: 

1) форму заяви про акредитацію та реєстрацію організації колективного управління; 

2) форму щорічного звіту про діяльність організації колективного управління; 

3) форму заяви про внесення змін до Реєстру організацій колективного управління; 

4) форму звіту телерадіоорганізацій про використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефірі 
телерадіоорганізації; 

5) порядок функціонування електронної системи реєстрації та обліку у сфері авторського права і суміжних прав 
та авторизації електронних майданчиків. 

Розділ II  
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ 
ПРАВАМИ СУБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І (АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ 

Стаття 5. Основні засади колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) су-
міжних прав 

1. Колективне управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюють ор-
ганізації колективного управління, зареєстровані Установою у встановленому цим Законом порядку. 

Організація колективного управління є неприбутковою організацією, утворюється в організаційно-правовій 
формі громадського об'єднання (громадська організація або громадська спілка) зі статусом юридичної особи, єдиним 
видом діяльності якої є виконання завдань і функцій, визначених статтею 12 цього Закону. 

Засновниками організації колективного управління можуть бути виключно правовласники. 

Засновниками і членами організації колективного управління можуть бути фізичні особи - громадяни України, 
іноземці, особи без громадянства та юридичні особи приватного права. 

Не допускаються обмеження чи привілеї для організацій колективного управління залежно від виду, громадянс-
тва, майнового стану чи професійної належності засновників або членів таких організацій. 

2. Принципами діяльності організацій колективного управління є: 

1) неухильне дотримання інтересів правовласників - організації колективного управління зобов'язані діяти най-
кращим чином в інтересах правовласників, ефективно збирати, розподіляти і виплачувати дохід від прав, не поклада-
ти на правовласників жодних зобов'язань, які не є об'єктивно необхідними для захисту їхніх прав та інтересів і для 
ефективного управління їхніми майновими правами; 

2) рівність - не допускається встановлення привілеїв для окремих категорій правовласників залежно від їх виду 
(юридичні чи фізичні особи), членства в організації колективного управління, участі чи неучасті в управлінні такою 
організацією, громадянства, резидентства тощо; 

3) прозорість - організації колективного управління забезпечують вільний доступ правовласників, користувачів і 
громадськості до інформації про свою діяльність, визначену цим Законом; 
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4) підзвітність - організації колективного управління звітують перед вітчизняними і (або) іноземними правовла-
сниками про свою діяльність у порядку, встановленому цим Законом; 

5) ефективне управління - організації колективного управління забезпечують збирання, розподіл та виплату до-
ходу від прав правовласникам у найбільш швидкий, ефективний і точний спосіб та лише з обґрунтованими витратами. 

Витрати організацій колективного управління на придбання товарів, робіт і послуг відповідають критерію ефек-
тивності управління, якщо вони здійснюються з використанням процедур, встановлених Законом України "Про пуб-
лічні закупівлі". 

3. Правовласники як суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право доручати управління своїми 
майновими правами організаціям колективного управління. 

Правовласники мають право вільно обирати організацію колективного управління, яка буде управляти їхніми 
майновими правами, визначати, які саме майнові права і на які об'єкти авторського права і (або) суміжних прав пере-
давати в управління, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. 

Крім випадків, коли організація колективного управління має об'єктивно обґрунтовані причини відмовити в 
управлінні, вона зобов'язана управляти майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, за 
умови що таке управління належить до сфери її діяльності. 

4. Правовідносини між організаціями колективного управління та правовласниками виникають та здійснюються 
на підставі договору про управління майновими правами на колективній основі, що укладається в письмовій (елект-
ронній) формі із зазначенням конкретних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які передаються 
в управління, та конкретних способів використання таких об'єктів, або на підставі закону. 

5. Правовласники, у тому числі ті, які уклали договір про управління майновими правами на колективній основі 
з організацією колективного управління, мають право на свій розсуд надавати дозвіл на некомерційне використання 
належних їм об'єктів авторського права і (або) суміжних прав. 

6. Правовласники мають право вилучати свої майнові права з управління організації колективного управління, 
крім випадків, передбачених цим Законом. 

7. Колективне управління майновими правами на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав здійснюється 
у виді добровільного, розширеного та обов'язкового колективного управління. 

8. Організації колективного управління мають право управляти на території України майновими правами інозе-
мних правовласників на загальних підставах, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону, або на основі 
договорів з юридичними особами, які здійснюють колективне управління майновими правами суб'єктів авторського 
права і (або) суміжних прав в інших державах (далі - аналогічні іноземні організації), у тому числі договору про 
представництво прав. 

Організації колективного управління можуть доручати управління на колективній основі майновими правами 
українських правовласників за кордоном на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, у тому числі 
про представництво прав. 

Організації колективного управління можуть об'єднуватися на договірних засадах для реалізації спільних за-
вдань та укладати між собою договори про партнерство та договори про представництво прав. Функції з розширено-
го та обов'язкового колективного управління не можуть бути передані на підставі договору про партнерство чи дого-
вору про представництво прав. 

У разі якщо функції акредитованої організації колективного управління передбачають укладення договорів про 
партнерство і (або) договорів про представництво прав, відповідна організація не має права відмовляти іншим орга-
нізаціям колективного управління, у тому числі аналогічним іноземним організаціям, в укладенні зазначених договорів. 

У процесі колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав не 
допускається дискримінація правовласників, майнові права яких передані організації колективного управління на 
підставі договору про представництво прав, зокрема в частині встановлення тарифів, утримання збору за управління, 
умов збирання, розподілу та виплати доходу від прав. 
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Зміст договорів, що укладаються організацією колективного управління з іншими організаціями колективного 
управління, у тому числі аналогічними іноземними організаціями, не повинен суперечити вимогам, встановленим 
законами України про захист економічної конкуренції. 

9. Організації колективного управління здійснюють повноваження щодо колективного управління майновими 
правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав від свого імені в інтересах правовласників. 

10. Організації колективного управління не мають права: 

1) використовувати в будь-який спосіб об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, майнові права щодо 
яких передані їм для управління на колективній основі; 

2) доручати здійснення обов'язкового чи розширеного колективного управління на території України іншим ор-
ганізаціям колективного управління або третім особам; 

3) бути засновником або учасником суб'єктів підприємницької діяльності. 

11. Організація колективного управління зобов'язана повідомити правовласника про умови членства в організа-
ції колективного управління та розмір збору за управління до початку співпраці з ним, крім випадків здійснення ко-
лективного управління у сферах, передбачених частинами п'ятою та шостою статті 12 цього Закону. 

12. Організація колективного управління не має права безпідставно відмовляти правовласникам у наданні їм 
статусу члена організації колективного управління. 

13. Організація колективного управління зобов'язана постійно забезпечувати правовласникам та користувачам 
можливість звернення до організації за допомогою засобів телекомунікації (телефон, електронна пошта, інші засоби 
зв'язку), у тому числі під час реалізації ними своїх прав. 

Стаття 6. Статут організації колективного управління та умови членства в організації колективного управління 

1. Організація колективного управління провадить діяльність на основі статуту, що затверджується в установле-
ному порядку з урахуванням вимог цього Закону. 

2. Статутом організації колективного управління передбачаються належні та ефективні механізми участі членів 
організації колективного управління в процедурах прийняття рішень організацією. Різні категорії членів організації 
колективного управління у процедурах прийняття рішень цією організацією представляються справедливо та збала-
нсовано. 

3. Статут організації колективного управління визначає: 

1) мету діяльності організації колективного управління - управління на колективній основі майновими правами 
на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав без отримання прибутку; 

2) категорії правовласників, в інтересах яких організація провадить діяльність; 

3) умови членства в організації; 

4) повноваження, порядок і періодичність проведення загальних зборів; 

5) порядок створення та повноваження виконавчого і наглядового органів організації; 

6) положення про запобігання конфлікту інтересів членів виконавчого і наглядового органів організації; 

7) порядок звітності виконавчого і наглядового органів організації; 

8) порядок оскарження рішень виконавчого і наглядового органів організації. 

Статут організації колективного управління також може визначати порядок та умови дистанційного прийняття 
рішень членами виконавчого та наглядового органів організації, умови обмеження права голосу члена організації на за-
гальних зборах відповідно до частини п'ятої статті 7 цього Закону та інші положення, що не суперечать законодавству. 
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4. Умови членства в організації колективного управління оприлюднюються на веб-сайті організації. 

Організація колективного управління зобов'язана застосовувати умови членства об'єктивно, прозоро і без дис-
кримінації. Умови членства мають передбачати ефективні механізми участі членів організації у процесі прийняття 
рішень. 

У разі відмови у прийнятті у членство організація колективного управління надає письмове обґрунтування такої 
відмови. 

Організація колективного управління забезпечує ведення реєстру своїх членів та підтримання його в актуально-
му стані. 

Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління 

1. Загальні збори членів організації колективного управління (далі - загальні збори) є вищим колегіальним орга-
ном управління організації колективного управління, до компетенції якого належить вирішення будь-яких питань ді-
яльності організації. 

2. Загальні збори проводяться не менше одного разу на рік на території України. 

Дату проведення та порядок денний чергових загальних зборів визначає виконавчий або наглядовий орган орга-
нізації колективного управління. 

Позачергові загальні збори скликаються виконавчим або наглядовим органом організації, або на письмову вимо-
гу не менш як 20 відсотків загальної кількості членів організації. 

Виконавчий орган організації колективного управління зобов'язаний розмістити інформацію про дату, час та мі-
сце проведення загальних зборів, порядок денний і перелік питань, що виносяться на голосування, на веб-сайті орга-
нізації не менш як за 20 робочих днів до дати проведення загальних зборів. 

Організація колективного управління оприлюднює на своєму веб-сайті документи та проекти документів, необ-
хідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів. 

3. Загальні збори вважаються повноважними, якщо в них беруть участь не менш як 50 відсотків загальної кіль-
кості членів організації, які мають право голосу. 

Загальні збори вважаються такими, що не відбулися, якщо у них взяли участь менше 50 відсотків загальної кіль-
кості членів організації, які мають право голосу. У такому разі голова наглядового органу або голова виконавчого 
органу організації колективного управління повторно скликає загальні збори з тим самим порядком денним. 

Повторно скликані загальні збори призначаються не менш як через 14 днів і не більш як через 30 днів після загаль-
них зборів, що не відбулися. 

Повторні загальні збори вважаються повноважними, якщо у них беруть участь не менш як 25 відсотків загальної 
кількості членів організації, які мають право голосу, якщо інше не передбачене статутом організації колективного 
управління. 

4. До виключної компетенції загальних зборів належить: 

1) затвердження статуту організації колективного управління та змін до нього; 

2) визначення умов членства в організації; 

3) затвердження проектів тарифів для укладення договорів із користувачами; 

4) затвердження загальних правил розподілу доходу від прав; 

5) затвердження загальних правил утримання з доходу від прав збору за управління, відрахувань на культурні, 
соціальні, навчальні цілі, а також складення кошторису витрат організації; 

6) затвердження загальних правил використання незапитаних коштів; 
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7) призначення та звільнення аудитора для проведення аудиторської перевірки; 

8) затвердження щорічного звіту про діяльність організації колективного управління; 

9) обрання та відкликання персонального складу наглядового та виконавчого органів організації, у тому числі 
директора організації, визначення умов їх матеріального забезпечення, винагороди; 

10) заслуховування та затвердження звітів наглядового та виконавчого органів організації; 

11) прийняття рішення про припинення діяльності, ліквідацію, реорганізацію організації. 

Вирішення інших питань діяльності організації колективного управління може делегуватися наглядовому або 
виконавчому органу. 

5. У загальних зборах мають право брати участь та реалізувати своє право голосу всі члени організації колектив-
ного управління. Організація колективного управління у статуті може встановити обмеження права на участь у зага-
льних зборах та права голосу члена організації на підставі одного або обох таких критеріїв: 

1) строк членства в організації колективного управління; 

2) розмір виплаченої або належної до виплати винагороди члену організації у попередньому звітному періоді. 

Такі критерії застосовуються справедливо та обґрунтовано. 

6. Кожен член організації колективного управління має право призначити представника та делегувати йому пра-
во голосу. Член організації колективного управління може бути представником іншого члена цієї організації на зага-
льних зборах виключно за умови, що ці члени є правовласниками однієї категорії майнових прав. Під час проведення 
загальних зборів, на які представнику передано право голосу, представник набуває всіх прав члена організації колек-
тивного управління, який передав йому право голосу, та має діяти в його інтересах. Повноваження, що передаються 
представнику, визначаються окремо для кожних загальних зборів. 

7. Загальні збори членів акредитованої організації колективного управління є відкритими. Будь-який правовлас-
ник незалежно від того, чи є він членом цієї організації, чи була зібрана на його користь винагорода цією організаці-
єю, може бути присутнім на таких зборах без права голосу. 

8. Статут організації колективного управління може передбачати можливість участі у загальних зборах в режимі 
відеоконференції. 

9. Протоколи загальних зборів організації колективного управління мають бути доступними для ознайомлення 
будь-якому члену цієї організації. 

10. Інші питання проведення загальних зборів і порядку прийняття рішень загальними зборами встановлюються 
статутом організації колективного управління. 

11. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів членів організації колективного управ-
ління, які беруть участь у загальних зборах. 

12. Голосування на загальних зборах є відкритим. Порядок проведення голосування визначається загальними 
зборами. 

Стаття 8. Наглядовий орган організації колективного управління 

1. В організації колективного управління утворюється наглядовий орган для здійснення поточного контролю за 
діяльністю організації, керівництва організації, а також колективного управління та реалізації повноважень, делего-
ваних загальними зборами. 

Компетенція наглядового органу визначається статутом організації колективного управління і цим Законом. 

До компетенції наглядового органу організації колективного управління належить: 

1) затвердження загальних принципів і правил управління ризиками організації колективного управління; 

2) контроль за виконанням виконавчим органом рішень загальних зборів; 
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3) схвалення договорів про придбання організацією колективного управління, продажу або іпотеки будь-якого 
нерухомого майна; 

4) схвалення договорів про одержання організацією колективного управління кредитів і про забезпечення зобо-
в'язань за кредитами; 

5) проведення перевірки фінансової діяльності організації колективного управління; 

6) скликання загальних зборів та підготовка до їх проведення; 

7) підготовка пропозицій щодо порядку денного загальних зборів, а також пропозицій щодо включення до по-
рядку денного питань, які надійшли у вигляді пропозицій від членів організації колективного управління; 

8) розгляд скарг і вирішення спорів між організацією колективного управління та правовласниками, в інтересах 
яких провадить діяльність організація; 

9) внесення пропозицій щодо фінансової та господарської діяльності організації колективного управління. 

Статутом організації колективного управління до компетенції наглядового органу можуть бути віднесені й інші 
питання. 

2. У наглядовому органі справедливо та збалансовано мають бути представлені інтереси різних категорій право-
власників, які є членами організації колективного управління. 

До складу наглядового органу можуть входити особи, які не є членами організації колективного управління, але 
професійний досвід яких дозволяє їм виконувати наглядові функції. Кількість таких осіб у складі наглядового органу 
не може перевищувати кількість членів організації колективного управління. 

До складу наглядового органу не можуть входити члени виконавчого органу цієї організації колективного 
управління та особи, які перебувають у трудових відносинах з цією організацією. 

3. Виконавчий і наглядовий органи організації колективного управління звітують перед загальними зборами 
щорічно. 

Члени виконавчого і наглядового органу щороку повідомляють загальним зборам організації колективного 
управління таку інформацію: 

про будь-який інтерес щодо організації колективного управління; 

про матеріальне забезпечення, отримане в попередньому фінансовому році від організації колективного управ-
ління у будь-якій, у тому числі натуральній, формі; 

про будь-які кошти, отримані в попередньому фінансовому році від організації колективного управління у якості 
правовласника; 

про відсутність або наявність реальних чи потенційних конфліктів між будь-якими особистими інтересами та 
інтересами організації колективного управління, або між будь-якими зобов'язаннями перед організацією колективно-
го управління та зобов'язаннями перед іншими фізичними чи юридичними особами. 

4. Організаційною формою роботи наглядового органу є засідання, що скликається не менше одного разу на 
квартал. Позачергові засідання наглядового органу можуть скликатися на вимогу половини складу наглядового 
органу, а також на вимогу виконавчого органу цієї організації колективного управління. 

Засідання наглядового органу є повноважним, якщо в ньому беруть участь не менш як 50 відсотків загальної 
кількості членів наглядового органу. 

5. Рішення наглядового органу оформлюються протоколами, копії яких надаються членам організації колектив-
ного управління на їх вимогу. 
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Стаття 9. Виконавчий орган організації колективного управління 

1. В організації колективного управління діє одноособовий або колегіальний виконавчий орган. 

Порядок формування, компетенція виконавчого органу та вимоги, що висуваються до кандидатів у члени вико-
навчого органу, визначаються статутом організації колективного управління. 

2. Виконавчий орган підзвітний загальним зборам і підконтрольний наглядовому органу організації колективно-
го управління. 

3. Виконавчий орган у своїй діяльності керується законодавством України, статутом, рішеннями загальних збо-
рів і наглядового органу організації колективного управління. 

Стаття 10. Забезпечення прозорості діяльності організацій колективного управління 

1. Організації колективного управління зобов'язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах та підтримувати в актуа-
льному стані таку інформацію: 

1) статут; 

2) умови членства в організації (якщо вони не врегульовані статутом); 

3) порядок вилучення майнових прав з управління організації; 

4) типові договори і проекти попередніх тарифів, затверджені організацією колективного управління; 

5) відомості про персональний склад виконавчого та наглядового органів організації; 

6) принципи і порядок розподілу доходу від прав; 

7) порядок утримання із сум зібраного доходу від прав сум збору за управління, а також сум, що можуть бути 
спрямовані на культурні, соціальні, навчальні цілі; 

8) перелік договорів, укладених з іншими організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними 
іноземними організаціями, із зазначенням назви таких організацій; 

9) порядок розгляду скарг і вирішення спорів між організацією та іншими організаціями колективного управлін-
ня, користувачами, правовласниками; 

10) щорічний звіт про діяльність організації; 

11) перелік об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які вилучені з управління організації у 
порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону; 

12) загальні принципи використання незапитаних коштів; 

13) перелік неідентифікованих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та перелік об'єктів, відомості 
щодо яких містять суперечливу інформацію про правовласників. 

2. Організація колективного управління вживає всіх заходів для забезпечення ефективної та прозорої діяльності 
свого виконавчого органу. Зокрема, виконавчий орган щороку звітує перед загальними зборами про свої інтереси в 
організації колективного управління, про розмір отриманої за свою діяльність винагороди за звітний рік, про розмір 
отриманої винагороди як правовласника (за наявності таких прав) від цієї організації, про існуючі або потенційні 
конфлікти інтересів між обов'язками керівника щодо організації колективного управління та його обов'язками щодо 
іншої фізичної або юридичної особи. 

3. Організації колективного управління подають до Установи таку інформацію: 

1) про зміни, внесені до статуту організації колективного управління, - протягом п'яти робочих днів після оформ-
лення внесення відповідних змін згідно із законодавством; 

2) про укладення з правовласниками договорів про управління майновими правами на колективній основі - 
щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним; 
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3) про укладення двосторонніх чи багатосторонніх договорів з іншими організаціями колективного управління 
чи їх асоціаціями, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями, - щороку, до 1 квітня року, що настає за 
звітним; 

4) про річний баланс і звіт наглядового органу організації - щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним; 

5) про річний звіт за формою відповідно до законодавства - щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним; 

6) про результати аудиторських перевірок - протягом п'яти робочих днів після оформлення висновку перевірки; 

7) про скликання загальних зборів (дата, час, місце проведення, порядок денний, проекти документів і рішень) - 
не менш як за 14 днів до дня проведення загальних зборів; 

8) про рішення, ухвалені загальними зборами, - протягом п'яти робочих днів з дня набрання ними чинності; 

9) про осіб, уповноважених представляти організацію (керівних осіб), - протягом 10 робочих днів після обрання 
(призначення) на посаду чи звільнення з посади таких осіб; 

10) про зміну місцезнаходження організації, контактних телефонів - протягом п'яти робочих днів з дня відповід-
них змін. 

4. Організація колективного управління здійснює витрати на придбання товарів, робіт і послуг у порядку та з ви-
користанням процедур, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі". 

Відповідальність за неефективне використання коштів організацією колективного управління несе виконавчий 
орган такої організації. 

Стаття 11. Щорічний звіт про діяльність організації колективного управління 

1. Організація колективного управління щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним, оприлюднює на своєму 
веб-сайті щорічний звіт про свою діяльність та забезпечує вільний доступ до нього протягом п'яти років з дня розмі-
щення. Один примірник щорічного звіту до 1 квітня року, що настає за звітним, надсилається до Установи. 

2. Відомості, зазначені у щорічному звіті про діяльність організації колективного управління, підлягають аудиту 
в установленому законодавством порядку. Аудиторський звіт є невід'ємним додатком до щорічного звіту про діяль-
ність організації колективного управління та оприлюднюється разом з ним. 

3. Щорічний звіт про діяльність організації колективного управління повинен містити, зокрема, відомості (станом 
на початок та кінець звітного періоду) про: 

1) двосторонні та багатосторонні договори організації з іншими організаціями колективного управління, у тому 
числі з аналогічними іноземними організаціями (назва сторін, дата набрання чинності, строк дії, предмет договору); 

2) доходи від прав, зібрані організацією, з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав, про ви-
користання таких доходів (розподіл правовласникам, перерахування іншим організаціям колективного управління, 
використання на інші цілі); 

3) відносини з іншими організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними органі-
заціями, а саме: 

суми коштів, отриманих від інших організацій колективного управління, суми коштів, виплачених іншим орга-
нізаціям колективного управління, з розподілом за категоріями прав, сферами використання прав, за організаціями; 

суми коштів, утриманих як збір за управління, та інші відрахування з доходу від прав, виплачених на користь 
інших організацій колективного управління, з розподілом за категоріями прав, сферами використання прав, за орга-
нізаціями; 

суми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав, іншими організаціями коле-
ктивного управління, з розподілом за категоріями прав, сферами використання прав, за організаціями; 

суми, що належать до виплати іншим організаціям колективного управління і розподілені безпосередньо право-
власникам, з розподілом за категоріями прав та організаціями; 
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4) розподіл і виплату організацією доходів від прав, а саме: 

загальна сума, розподілена на користь правовласників, з розподілом за категоріями прав і сферами використання 
прав; 

загальна сума, виплачена правовласникам, з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав; 

загальна сума зібраних, але не розподілених або не виплачених правовласникам коштів з розподілом за категорі-
ями прав і сферами використання прав, із зазначенням фінансового року, в якому зібрані ці кошти; 

5) у разі наявності нерозподілених та невиплачених коштів - інформація про причини виникнення такої ситуації 
та про заходи, здійснені організацією для пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути розподілені та 
виплачені кошти; 

6) використання сум, утриманих організацією, з обґрунтуванням та розрахунком цих сум, зокрема: 

всі операційні та фінансові витрати, здійснені організацією, з розподілом за категоріями прав, якими вона здійс-
нює управління. У разі якщо витрати є непрямими або такими, що не можуть бути віднесені до жодної з категорій 
прав, - з обґрунтуванням таких витрат; 

операційні та фінансові витрати в частині безпосереднього управління правами з розподілом за категоріями 
прав, якими управляє організація. У разі якщо витрати є непрямими і такими, що не можуть бути віднесені до жодної 
з категорій прав, - з обґрунтуванням таких витрат; 

операційні і фінансові витрати, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг; 

ресурси, що використовуються для покриття витрат; 

розмір матеріального забезпечення, наданого особам, зазначеним у статтях 8 та 9 цього Закону, у звітному році; 

вирахування, що здійснюються з доходів від прав, з розподілом за категоріями прав і сферами використання 
прав, а також цілі таких вирахувань; 

7) випадки відмови від укладення договорів з користувачами; 

8) організаційно-правову форму та структуру організації; 

Крім відомостей, зазначених у цій частині, з метою забезпечення прозорості діяльності організація колективного 
управління може включити до щорічного звіту про свою діяльність також інші відомості. 

У разі використання частини суми зібраних коштів на культурні, соціальні, навчальні цілі до щорічного звіту 
про діяльність організації колективного управління додається спеціальний звіт з детальною інформацією про напря-
ми використання таких коштів із зазначенням витрачених сум за кожним напрямом. 

Стаття 12. Функції організацій колективного управління. Сфери управління правами 

1. Організації колективного управління від свого імені та в інтересах правовласників здійснюють такі функції: 

1) укладають із користувачами договори про надання дозволу на використання об'єктів авторського права і (або) 
суміжних прав та договори про виплату винагороди (відрахувань) за використання об'єктів авторського права і (або) 
суміжних прав; 

2) укладають договори про партнерство, договори про представництво прав з іншими організаціями колективно-
го управління; 

3) збирають, розподіляють та виплачують дохід від прав правовласникам; 

4) звертаються до суду від імені правовласників за захистом їхніх майнових прав відповідно до статутних пов-
новажень та доручення правовласників, вчиняють інші дії, передбачені законодавством та дорученням правовласни-
ків, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких діє організація; 
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5) забезпечують ведення реєстру правовласників, реєстру об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, май-
новими правами щодо яких управляє організація; 

6) здійснюють моніторинг правомірності використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав згідно 
зі сферами управління правами, щодо яких зареєстровано організацію, та щодо об'єктів авторського права і (або) су-
міжних прав, майнові права на які передані їй в управління; 

7) здійснюють інші функції, визначені цим Законом та статутом. 

2. Організації колективного управління зобов'язані надавати інформацію на мотивовані запити та реагувати на 
скарги правовласників, інших організацій колективного управління, користувачів у найкоротший строк, що не пере-
вищує 15 календарних днів з дня отримання такого запиту. 

3. Організації колективного управління не мають права провадити підприємницьку діяльність і здійснюють ли-
ше господарську діяльність, що не має на меті одержання прибутку, з метою досягнення своїх статутних цілей. 

На рахунках організації колективного управління окремо обліковуються кошти, зібрані як дохід від прав, неза-
питані кошти та будь-які інші кошти організації. 

Організації колективного управління мають право виступати ініціаторами проведення концертів, творчих вечо-
рів, інших культурних заходів, а також вносити відповідним державним органам пропозиції щодо проведення націо-
нально-патріотичних заходів з популяризації національних культурних творів. 

4. Добровільне колективне управління майновими авторськими та суміжними правами може здійснюватися в 
будь-якій сфері управління правами, крім тих, у яких здійснюється розширене або обов'язкове колективне управління. 

5. Розширене колективне управління поширюється на всю територію України та здійснюється щодо майнових 
прав усіх правовласників за відповідною категорією у сферах, щодо яких акредитовано організацію, у тому числі 
тих, що не укладали договір про управління об'єктами авторського права і (або) суміжних прав з акредитованою ор-
ганізацією, незалежно від обраного такими правовласниками способу управління належними їм правами. 

Розширене колективне управління передбачає право правовласників вилучати повністю або частково належні їм 
права на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав з управління акредитованої організації колективного управ-
ління в порядку, передбаченому цим Законом. 

Розширене колективне управління об'єктами авторського права і (або) суміжних прав здійснюється виключно в 
таких сферах: 

1) публічне виконання музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що 
включені до складу аудіовізуальних творів; 

2) публічне сповіщення музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що 
включені до складу аудіовізуальних творів, крім кабельної ретрансляції; 

3) право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне 
виконання фонограм і зафіксованих у них виконань чи публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них вико-
нань, опублікованих для використання з комерційною метою; 

4) право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне 
сповіщення фонограм і зафіксованих у них виконань, відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для 
використання з комерційною метою, крім кабельної ретрансляції; 

Перелік сфер колективного управління, за якими здійснюється розширене колективне управління, визначений 
цією частиною, є вичерпним. 

За кожною сферою розширеного колективного управління визначається одна акредитована організація за умови 
відсутності будь-яких конфліктів інтересів між основною категорією правовласників, в інтересах якої діє така органі-
зація, та іншими категоріями правовласників, на користь яких має збиратись дохід від прав у відповідній сфері роз-
ширеного колективного управління. У випадку існування зазначеного конфлікту інтересів, Комісія визначає за кри-
теріями та в порядку, визначеними частинами 4-10 статті 15 цього закону, додаткову акредитовану організацію для 
цієї сфери з-поміж організацій, які здійснюють діяльність переважно в інтересах відповідної іншої категорії право-
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власників. Юридично-правовий статус додаткової акредитованої організації означає, що ця організація не має права 
самостійно здійснювати збір доходу від прав з користувачів у відповідній сфері, але водночас має повноваження ви-
магати та отримати з акредитованої організації частку доходу від прав в цій сфері, яка належить категорії правовлас-
ників, в інтересах яких діє додаткова акредитована організація, для подальшого розподілу та виплати такої частки 
правовласникам цієї категорії. Правовласники відповідної категорії мають право відкликати свої права з додаткової 
акредитованої організації відповідно до розширеного колективного управління. 

Одна організація колективного управління може бути акредитована на здійснення розширеного колективного 
управління у декількох сферах щодо декількох категорій правовласників, за умови відсутності конфлікту інтересів 
між різними категоріями правовласників. 

6. Обов'язкове колективне управління поширюється на всю територію України та здійснюється щодо майнових 
прав усіх правовласників за відповідною категорією у сферах, щодо яких акредитовано організацію, у тому числі 
тих, що не укладали договір про управління об'єктами авторського права і (або) суміжних прав з акредитованою ор-
ганізацією, незалежно від обраного такими правовласниками способу управління належними їм правами. 

Обов'язкове колективне управління об'єктами авторського права і (або) суміжних прав здійснюється виключно у 
таких сферах: 

1) право слідування щодо творів образотворчого мистецтва; 

2) репрографічне відтворення творів та їх частин (уривків); 

3) відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеогра-
мах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників; 

4) кабельна ретрансляція об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо 
їхніх власних програм (передач) мовлення. 

Перелік сфер колективного управління, за якими здійснюється обов'язкове колективне управління, визначений 
цією частиною, є вичерпним. 

За кожною сферою обов'язкового колективного управління визначається одна акредитована організація. 

Одна організація колективного управління може бути акредитована на здійснення обов'язкового колективного 
управління у декількох сферах, а також одночасно із здійсненням розширеного колективного управління. 

Обов'язкове колективне управління не передбачає вилучення правовласником, повністю або частково, належних 
йому майнових прав з управління акредитованою організацією. 

Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення майнових прав з управління організації колективного 
управління 

1. Декларування правовласником майнових прав здійснюється з метою ідентифікації об'єктів авторського права і 
(або) суміжних прав. 

2. При декларуванні майнових прав правовласник надає такі відомості про об'єкт, які дають змогу надійно відрі-
знити його від інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав правовласника і третіх осіб. 

3. Організації колективного управління встановлюють правила декларування майнових прав, управління якими 
вони здійснюють, та ведуть облік об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, наданих їм в управління. 

4. Декларування майнових прав здійснюється в письмовій або електронній формі (в електронній системі адміні-
стрування) у порядку, встановленому організацією колективного управління. 

5. Декларації та інформація, пов'язана з декларуванням майнових прав, зберігаються протягом усього строку ді-
яльності організації колективного управління. 

6. Правовласники несуть відповідальність за достовірність відомостей, які вони зазначають при декларуванні 
належних їм об'єктів авторського права і (або) суміжних прав. 
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7. Організація колективного управління зобов'язана негайно призупинити виплату відповідних часток доходу від 
прав, розподілених у зв'язку з використанням об'єкта авторського права і (або) суміжних прав, і повідомити про це 
декларантів, які задекларували свої права на цей об'єкт, якщо: 

1) організація отримала відомості, які не дають змоги надійно відрізнити один об'єкт майнових прав від інших 
об'єктів майнових прав цього правовласника або третіх осіб; 

2) відомості про майнові права, які надійшли організації від різних правовласників про один і той самий об'єкт 
майнових прав, містять суперечливу інформацію щодо правовласників. 

Повідомлення про виявлені недоліки у відомостях надсилається всім особам, які заявили свої майнові права на 
відповідний об'єкт майнових прав. 

Організація колективного управління відновлює виплату доходів від прав, припинених у зв'язку з суперечливи-
ми відомостями, тільки після надходження нових декларацій, які усувають суперечності, а також у разі отримання 
судового рішення, яке набрало законної сили та усуває суперечності щодо кола правовласників на спірний об'єкт 
майнових прав. 

8. Правовласники мають право на підставі письмової заяви вимагати вилучення своїх майнових прав з управлін-
ня організації колективного управління, припинення дій щодо надання дозволів на використання їхніх об'єктів авто-
рського права і (або) суміжних прав, дій щодо збирання винагороди за використання їхніх об'єктів авторського права 
і (або) суміжних прав (далі - заява про вилучення). У заяві про вилучення зазначаються майнові права, які вилуча-
ються з управління організації, та перелік об'єктів авторського права і (або) суміжних прав. 

У заяві про вилучення правовласники зазначають перелік об'єктів, щодо яких подається заява, та правові підста-
ви набуття майнових прав на ці об'єкти. 

9. У разі подання правовласниками до організації колективного управління заяви про вилучення щодо їхніх об'-
єктів авторського права і (або) суміжних прав організація зобов'язана протягом шести місяців з дня отримання таких 
заяв виплатити правовласникам, які звернулися із заявою про вилучення, належну їм винагороду, внести відповідні 
зміни до договорів із користувачами, припинити управління щодо відповідних об'єктів авторського права і (або) су-
міжних прав (припинити дії щодо надання дозволів на використання відповідних об'єктів авторського права і (або) 
суміжних прав, дії щодо збирання винагороди за їх використання, дії щодо звернень до суду за захистом прав право-
власників щодо цих об'єктів тощо) та розмістити на своєму веб-сайті інформацію про таке вилучення із списком пра-
вовласників, які здійснили вилучення, та переліком об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких 
здійснено вилучення. 

10. Подання заяви про вилучення не допускається, а колективне управління є обов'язковим у разі здійснення 
обов'язкового колективного управління відповідно до цього Закону. 

11. Організація колективного управління не має права відмовляти правовласникам у вилученні майнових прав з 
управління, за умови дотримання ними порядку вилучення, передбаченого цією статтею. 

12. Правовласники можуть також вилучити свої майнові права з управління організації, що акредитована для 
здійснення розширеного колективного управління правами. У такому разі на території України управління майнови-
ми правами, вилученими з колективного управління, може здійснюватися правовласником. 

13. Якщо частка доходів від прав, що підлягала до сплати правовласнику до подання ним заяви про вилучення, 
надійшла до організації колективного управління після спливу строку, зазначеного в частині дев'ятій цієї статті, ор-
ганізація зобов'язана протягом місяця повідомити про це правовласника та вжити всіх можливих заходів для виплати 
належних йому коштів. 

Стаття 14. Права правовласників у відносинах з організацією колективного управління 

1. Правовласники, які набули статус члена організації колективного управління, мають право: 

1) брати участь у загальних зборах організації колективного управління згідно з положеннями статті 7 цього 
Закону; 

2) брати участь у діяльності наглядового або виконавчого органу організації колективного управління згідно з 
положеннями статей 8 і 9 цього Закону; 
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3) отримувати від організацій колективного управління інформацію про управління їхніми майновими правами, 
про суми зібраних доходів від прав та нараховану їм частку доходів від прав, а також про суми винагороди за управ-
ління, утриманої організацією колективного управління; 

4) отримувати належну їм частку доходів від прав; 

5) звертатися до організації за допомогою засобів телекомунікації (телефон, електронна пошта, інші засоби 
зв'язку); 

6) вилучати з управління організацій колективного управління свої майнові права у порядку, передбаченому 
статтею 13 цього Закону; 

7) припиняти членство в організації колективного управління. 

2. Правовласники, які не набули статус члена організації колективного управління, мають права, передбачені 
пунктами 1-6 частини першої цієї статті. 

Розділ III  
 

РЕЄСТРАЦІЯ І АКРЕДИТАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
Стаття 15. Реєстрація організацій колективного управління 

1. Юридична особа, яка має намір виконувати функції організації колективного управління, зобов'язана після її 
державної реєстрації звернутися до Установи із заявою про реєстрацію організації колективного управління. 

2. Юридична особа може бути внесена до Реєстру організацій колективного управління, якщо вона відповідає 
таким вимогам: 

1) зареєстрована як громадське об'єднання із статусом юридичної особи у встановленому законом порядку; 

2) засновниками організації є виключно правовласники; 

3) є організацією, що не має на меті отримання прибутку; 

4) видом діяльності організації є колективне управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) 
суміжних прав; 

5) статут, інші установчі документи та внутрішні правила організації відповідають вимогам цього Закону та інших 
нормативно-правових актів України; 

6) має не менше одного штатного працівника з не менш як дворічним досвідом роботи у сфері авторського права 
чи суміжних прав, необхідним для виконання функцій організації колективного управління; 

7) має письмові заяви від правовласників про намір доручити організації управління належними їм правами; 

8) має поточний рахунок в установах банку; 

9) має власний веб-сайт, що містить інформацію відповідно до вимог цього Закону. 

3. Для внесення до Реєстру організацій колективного управління юридична особа до заяви про реєстрацію орга-
нізації колективного управління, що подається до Установи, додає: 

1) копії статуту, установчих документів та внутрішніх правил організації; 

2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 

3) копію документа, що підтверджує статус організації, що не має на меті отримання прибутку; 

4) копію довідки про відкриті банківські рахунки; 

5) основні відомості про засновників, персональний склад наглядового і виконавчого органів та штатних праців-
ників юридичної особи за формою, затвердженою Установою; 
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6) копії письмових заяв правовласників про намір доручити організації управління належними їм правами; 

7) відомості про доменне ім'я, структуру і зміст веб-сайту організації. 

Зазначені відомості та документи засвідчуються в установленому законодавством порядку. 

Вимагання інших документів для включення юридичної особи до Реєстру організацій колективного управління 
не допускається. 

4. Заява про реєстрацію організації колективного управління та відомості і документи, що підтверджують 
відповідність організації вимогам частини другої цієї статті, подаються до Установи безпосередньо або через 
Єдиний державний портал адміністративних послуг відповідно до Закону України "Про адміністративні пос-
луги". 

Відповідальність за достовірність відомостей і документів, поданих для реєстрації організації колективного 
управління, та зазначеної в них інформації несе керівник юридичної особи. 

Документи, подані до Установи для реєстрації організації колективного управління, поверненню не підлягають і 
залишаються в Установі. 

5. Заява про реєстрацію організації колективного управління розглядається Установою протягом 15 робо-
чих днів з дня подання всіх відомостей і документів, передбачених частиною третьою цієї статті. За результа-
тами розгляду Установа приймає рішення про реєстрацію організації колективного управління або про відмову 
в реєстрації. 

6. Підставою для відмови в реєстрації юридичної особи як організації колективного управління є: 

1) невідповідність вимогам частини другої цієї статті; 

2) подання організацією неповного переліку документів або подання документів, що містять недостовірні відо-
мості; 

3) подання статуту, що не відповідає вимогам законодавства; 

4) подання заяви до закінчення одного календарного року з дня скасування реєстрації юридичної особи як орга-
нізації колективного управління відповідно до судового рішення. 

У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації Установа письмово повідомляє про це юридичну особу про-
тягом 10 робочих днів з дня прийняття та надає копію рішення про відмову в реєстрації. 

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації, юридична особа 
може повторно подати заяву про реєстрацію організації колективного управління, документи, визначені частиною 
третьою цієї статті, а також, за бажанням, інші відомості та документи, що підтверджують відповідність організації 
вимогам частини другої цієї статті. 

Рішення про відмову в реєстрації може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до законодавства. 

7. У разі відповідності юридичної особи вимогам частини другої цієї статті та подання повного переліку доку-
ментів, визначених частиною третьою цієї статті, Установа приймає рішення про реєстрацію організації колективно-
го управління. 

Юридична особа набуває статус організації колективного управління з дня внесення її до Реєстру організацій 
колективного управління та виключно у сферах, зазначених у реєстрі щодо цієї організації. 

Стаття 16. Акредитація організацій колективного управління 

1. Акредитована організація колективного управління визначається на відкритому конкурсі, що організовується 
Установою та проводиться постійно діючою комісією з акредитації організацій колективного управління (далі - ко-
місія з акредитації) у визначеному цим Законом порядку. 
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Порядок формування, строк повноважень та правила і процедури комісії з акредитації визначаються в положен-
ні про комісію з акредитації організацій колективного управління, що затверджується Установою. 

2. Комісія з акредитації складається з восьми членів і формується на таких засадах: 

керівник Установи (або його заступник) - голова комісії; 

від Установи - 1 особа; 

від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури та 
мистецтв, - 1 особа; 

від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення - 1 особа; 

від громадських об'єднань, асоціацій, що представляють користувачів, - 1 особа; 

від громадських об'єднань, асоціацій, творчих спілок, що представляють правовласників, - 1 особа; 

від міжнародних організацій у сфері авторського права або від міжнародних організацій у сфері суміжних прав - 
2 особи, які беруть участь у розгляді питань відповідно до їх компетенції. 

Члени комісії з акредитації, делеговані міжнародними організаціями у сфері авторського права і (або) суміжних 
прав, можуть брати участь у роботі комісії з акредитації в режимі відеоконференції. 

Члени комісії з акредитації повинні діяти на засадах неупередженості, відсутності конфлікту інтересів та колегі-
альності у прийнятті рішень. 

Персональний склад комісії з акредитації затверджується наказом керівника Установи. 

3. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії з акредитації, приймаються простою більшістю го-
лосів у присутності не менш як двох третин її членів. 

Ухвалене рішення оформлюється протоколом. 

У разі участі окремих членів комісії у голосуванні в режимі відеоконференції цей факт фіксується у протоколі. 

Засідання комісії з акредитації є відкритими. 

4. Установа розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про початок відкритого конкурсу не пізніше 
ніж за 30 календарних днів до дня закінчення прийому заяв. 

В оголошенні обов'язково зазначаються сфера акредитації, строк для подання документів та дата засідання комі-
сії з акредитації. 

5. До участі у конкурсі на визначення акредитованої організації допускаються організації колективного управ-
ління, що відповідають таким вимогам: 

сфера діяльності організації, зазначена в Реєстрі організацій колективного управління, відповідає сфері акре-
дитації; 

організація здійснює діяльність на всій території України, у більшості областей має відокремлені підроз-
діли або осіб, які на підставі договору з організацією уповноважені вести від її імені переговори щодо укла-
дення договорів; 

наявність кваліфікованого персоналу з не менш як дворічним досвідом роботи у сфері авторського права чи 
суміжних прав, необхідним для виконання функцій організації колективного управління; 

наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення, необхідного для здійснення функцій колектив-
ного управління (комп'ютери, принтер, ксерокс, комп'ютерні програми, що дають змогу здійснювати ідентифікацію 
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об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та розподіл зібраної винагороди, облік та ідентифікацію правовлас-
ників, доступ до мережі Інтернет, телефон, телефон-факс, обладнані робочі місця тощо); 

наявність у володінні або користуванні приміщення, необхідного для розміщення персоналу, обладнання та ви-
конання функцій колективного управління. 

6. Організація колективного управління може бути акредитована у відповідній сфері, якщо вона є репрезентати-
вною, тобто: 

має договори з істотною кількістю правовласників - резидентів України, які в порядку, передбаченому цим 
Законом, задекларували належні їм права на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав (відповідно до ка-
тегорії прав відповідної категорії правовласників, якими має намір управляти організація), які фактично вико-
ристовуються в Україні; 

має договори про представництво з аналогічними іноземними організаціями, договори з іноземними право-
власниками (відповідно до категорії прав відповідної категорії правовласників, якими має намір управляти ор-
ганізація), які передбачають управління найбільшою кількістю належних правовласникам - нерезидентам Укра-
їни прав на об'єкти авторських і (або) суміжних прав, які фактично використовуються в Україні. 

При визначенні репрезентативності організації колективного управління враховується кількісний показник 
використання в Україні відповідної категорії об'єктів авторського права і (або) суміжних прав за попередній ка-
лендарний рік. Цей показник може визначатися, зокрема, частотою сповіщення наявних у каталозі організації 
об'єктів авторського права і (або) суміжних прав за відповідною категорією у національному теле- і радіоефірі з 
урахуванням територіальної категорії мовлення. Частота сповіщення визначається на підставі звітів телерадіоо-
рганізацій про використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав за попередній календарний рік, 
поданих Установі. 

7. Організація колективного управління, що бере участь у конкурсі на визначення акредитованої організації ко-
лективного управління, подає до Установи заяву встановленого зразка, в якій зазначається сфера, щодо якої організа-
ція має намір здійснювати розширене і (або) обов'язкове колективне управління. 

До заяви про акредитацію організації колективного управління додаються: 

1) список правовласників, з якими організація уклала договори, із зазначенням належних їм прав на об'єкти 
авторського права і (або) суміжних прав у сфері, щодо якої подається заява; 

2) відомості про фактичну кількість використання на території України об'єктів авторського права і (або) 
суміжних прав, щодо яких організація уклала договори з правовласниками, разом з підтвердними документами; 

3) копії договорів, укладених організацією з аналогічними іноземними організаціями, які управляють правами на 
вид об'єктів авторського права і (або) суміжних прав у сфері, щодо якої подається заява; 

4) відомості про членство або співпрацю з міжнародними об'єднаннями організацій колективного управління, 
міжнародними об'єднаннями правовласників у сфері, щодо якої подається заява; 

5) відомості про відокремлені підрозділи організації або осіб, які на підставі договору з організацією уповнова-
жені вести від її імені переговори щодо укладення договорів; 

6) відомості, що підтверджують право власності організації на приміщення або право користування приміщенням; 

7) відомості про матеріально-технічне забезпечення та кваліфікований персонал організації. 

Зазначені документи засвідчуються в установленому законодавством порядку. 

8. Заява про акредитацію організації колективного управління та додані до неї відомості і документи подаються 
до Установи. 

Відповідальність за достовірність поданих відомостей та документів і зазначеної в них інформації несе керівник 
юридичної особи. 
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Документи, подані до Установи, поверненню не підлягають і залишаються в Установі. 

9. За результатами конкурсу Установа розміщує на своєму веб-сайті рішення про акредитацію організації колек-
тивного управління. 

Прийняте рішення може бути оскаржене до Установи іншими організаціями, що брали участь у конкурсі, протя-
гом п'яти робочих днів з дня оприлюднення такого рішення. Скарги розглядаються протягом 15 днів з дня їх надход-
ження. 

Прийняте рішення про акредитацію організації колективного управління затверджується наказом Установи. 

10. Якщо після оголошення конкурсу заяву про акредитацію організації колективного управління подала лише 
одна організація, це не є підставою для скасування чи відкладення конкурсу. 

У разі якщо жодна з організацій, які подали заяву про акредитацію організації колективного управління в певній 
сфері, не відповідає вимогам цього Закону або якщо жодна організація не подала заяви, вважається, що в такій сфері 
колективне управління правами на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав не здійснюється. При цьому кон-
курс вважається відкритим для всіх організацій до моменту прийняття рішення про акредитацію організації колекти-
вного управління. 

11. Інформація про акредитацію організації колективного управління вноситься до Реєстру організацій колекти-
вного управління. 

12. Строк акредитації організації колективного управління становить три роки. 

За чотири місяці до закінчення строку акредитації організації колективного управління Установа оголошує но-
вий відкритий конкурс. 

Стаття 17. Реєстр організацій колективного управління 

1. Установа є держателем та адміністратором і забезпечує ведення Реєстру організацій колективного управління, 
до якого постійно забезпечується вільний доступ. Технічне забезпечення функціонування реєстру здійснює Установа. 

На вимогу заявника Установа безоплатно надає витяг з Реєстру організацій колективного управління протягом 
трьох робочих днів з дня надходження відповідної заяви. 

Порядок ведення Реєстру організацій колективного управління та форма витягу з нього затверджуються 
Установою. 

Майнові права інтелектуальної власності на Реєстр організацій колективного управління належать Установі. 

Стаття 18. Внесення змін до Реєстру організацій колективного управління 

1. Внесення змін до Реєстру організацій колективного управління здійснюється у разі: 

1) зміни найменування юридичної особи (якщо така зміна не пов'язана з реорганізацією юридичної особи); 

2) зміни місцезнаходження юридичної особи. 

У разі виникнення підстав для внесення змін до Реєстру організацій колективного управління організація колек-
тивного управління протягом 10 робочих днів з дня виникнення такої підстави подає до Установи заяву про внесення 
змін разом з підтвердними документами або їх нотаріально засвідченими копіями. 

2. Внесення змін до Реєстру організацій колективного управління здійснюється безоплатно протягом трьох ро-
бочих днів з дня подання відповідної заяви. 

Стаття 19. Скасування реєстрації та акредитації організації колективного управління 

1. Реєстрація організації колективного управління може бути скасована: 

1) за заявою організації колективного управління; 
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2) у разі припинення організації як юридичної особи в установленому законодавством порядку; 

3) у разі позбавлення організації статусу такої, що не має на меті одержання прибутку; 

4) за рішенням Установи про скасування реєстрації у зв'язку з порушенням організацією колективного управ-
ління вимог цього Закону. 

Рішення Установи про скасування реєстрації може бути оскаржено в судовому порядку. 

2. Акредитація організації колективного управління може бути скасована: 

1) за заявою організації колективного управління; 

2) у разі скасування реєстрації організації колективного управління; 

3) за рішенням Установи про скасування акредитації у зв'язку з порушенням організацією колективного управ-
ління вимог цього Закону. 

Рішення Установи про скасування акредитації може бути оскаржено в судовому порядку. 

3. Заява про скасування реєстрації, заява про скасування акредитації, подана організацією колективного управ-
ління, розглядається Установою протягом трьох робочих днів з дня її надходження. 

Про скасування реєстрації, акредитації за заявою організації колективного управління Установа приймає 
рішення, засвідчена копія якого надсилається організації протягом одного робочого дня з дня його прийняття. У 
день прийняття рішення організація колективного управління виключається з Реєстру організацій колективного 
управління. Інформація про скасування реєстрації, акредитації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Уста-
нови. 

У разі прийняття рішення про скасування реєстрації, акредитації за заявою організації колективного управління 
реєстрація, акредитація вважається скасованою з дня прийняття рішення. 

4. Протягом 90 календарних днів з дня направлення Установою засвідченої копії рішення про скасування реєст-
рації, акредитації організація колективного управління, реєстрація, акредитація якої скасована, має розподілити та 
виплатити правовласникам раніше отриманий дохід від прав. Залишені суми невиплаченого доходу організація пе-
рераховує новій організації колективного управління, яка здійснюватиме діяльність у тій самій сфері, надає цій орга-
нізації відомості про укладені договори з користувачами (із зазначенням реквізитів договору, строку дії, наймену-
вання юридичної особи, її місцезнаходження (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підпри-
ємця), номери контактних телефонів), а також інші відомості, необхідні для подальшого розподілу та виплати доходу 
від прав згідно із законодавством у сфері авторського права і (або) суміжних прав. Відомості засвідчуються підписом 
посадової особи організації. 

Протягом зазначеного строку організація повинна повідомити осіб, з якими укладені договори про використання 
об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, про розірвання договорів. 

Протягом трьох робочих днів з дня закінчення зазначеного строку організація подає до Установи звіт про до-
тримання вимог, передбачених цією частиною. 

5. У разі припинення організації колективного управління як юридичної особи в установленому законодавством 
порядку процедура розподілу та виплати доходу від прав після скасування акредитації здійснюється відповідно до 
законодавства. 

6. У разі невиконання організацією колективного управління вимог, передбачених частиною четвертою цієї 
статті, Установа звертається із заявою до правоохоронних органів. 

7. У разі порушення організацією колективного управління вимог законодавства у сфері авторського права і 
(або) суміжних прав, у тому числі вимог цього Закону, Установа має право скасувати акредитацію і (або) реєстрацію 
такої організації. 

8. Скасування реєстрації і виключення з Реєстру організацій колективного управління тягне за собою припинен-
ня права на провадження діяльності організації колективного управління. 
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9. Скасування акредитації позбавляє організацію колективного управління права здійснювати розширене або 
обов'язкове колективне управління у сфері, в якій організація була акредитована, і є підставою для початку прове-
дення нової процедури акредитації організації колективного управління у відповідній сфері. 

Розділу IV  
 

ЗБИРАННЯ, РОЗПОДІЛ ТА ВИПЛАТА ДОХОДІВ ВІД ПРАВ 

Стаття 20. Відносини з користувачами, збирання винагороди і відрахувань з користувачів 

1. Організації колективного управління повинні будувати відносини з користувачами на засадах неупередженос-
ті, справедливості, обґрунтованості тарифів, вільного доступу до інформації. Умови надання дозволів на викорис-
тання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав повинні базуватися на об'єктивних і недискримінаційних кри-
теріях. 

Збирання організаціями колективного управління винагороди з користувачів здійснюється згідно із сфе-
рою, за якою організація зареєстрована і (або) акредитована та внесена до Реєстру організацій колективного уп-
равління. 

Збирання винагороди (відрахувань) здійснюється організаціями колективного управління на підставі та в межах 
повноважень, отриманих від правовласників і (або) організацій колективного управління, і (або) аналогічних інозем-
них організацій на підставі договорів, укладених у письмовій (електронній) формі, або встановлених цим Законом. 

2. Тарифи, що пропонуються для застосування у договорах з користувачами, мають бути об'єктивними та обґру-
нтованими, зокрема, з урахуванням економічної вигоди використання об'єктів авторського права і (або) суміжних 
прав у господарській діяльності, характеру та обсягів використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, 
виду діяльності користувача, фінансово-економічних показників ринку, на якому здійснюється використання зазна-
чених об'єктів. 

Проекти попередніх тарифів визначаються на загальних зборах організації колективного управління та встанов-
люються у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від надходжень користувачів, отриманих безпосередньо від вико-
ристання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав за вирахуванням витрат платежів, пов'язаних з придбан-
ням (набуттям) прав на такі об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, чи відсотки від вартості обладнання і 
матеріальних носіїв, за допомогою яких можна здійснити відтворення об'єктів авторського права і (або) суміжних 
прав, окремо для кожної категорії користувачів. 

Протягом 10 робочих днів з моменту затвердження попереднього проекту тарифів організація колективного 
управління зобов'язана оприлюднити проект попередніх тарифів шляхом: 

опублікування на своєму веб-сайті; 

надсилання до Установи; 

надсилання разом з пропозицією взяти участь у переговорах про встановлення тарифів профільним асоціаціям і 
об'єднанням користувачів за відповідною категорією, а також окремо користувачам, які, за даними організації колек-
тивного управління, у попередньому звітному періоді сплатили не менше 1 відсотка загального обсягу доходів від 
прав, зібраних організацією колективного управління за цією категорією користувачів. 

Установа протягом 10 робочих днів з дня отримання від організації колективного управління проектів тарифів 
розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про початок процесу переговорів про встановлення тарифів. 

Протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення проектів тарифів Установа здійснює реєстрацію представ-
ників профільних асоціацій і об'єднань користувачів за відповідною категорією, а також користувачів, які виявили 
бажання взяти участь у переговорах. 

Протягом 10 робочих днів з дня завершення реєстрації учасників переговорів організація колективного управ-
ління подає до Установи, а Установа оприлюднює інформацію про дату і місце проведення переговорів. Установа 
здійснює посередництво у переговорах. 

Переговори про встановлення тарифів мають бути завершені не пізніш як за 30 календарних днів. 
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У разі якщо сторони у процесі переговорів не дійшли згоди щодо остаточних розмірів тарифів, організація коле-
ктивного управління на строк до шести місяців застосовує тимчасові тарифи, розмір яких затверджується Кабінетом 
Міністрів України. 

У разі якщо протягом шести місяців застосування тимчасових тарифів сторони не узгодили остаточні розміри 
тарифів, тариф визначається судом. Звернення до суду не звільняє користувача від обов'язку сплати винагороди за 
тимчасовим тарифом до набрання чинності судовим рішенням. 

Встановлені судом тарифи застосовуються з дня звернення до суду. 

3. Користувачі зобов'язані до початку використання у своїй діяльності об'єктів авторського права і (або) суміж-
них прав, крім випадків, передбачених цим Законом та Законом України "Про авторське право і суміжні права", 
укласти з організацією колективного управління, яка здійснює управління майновими правами у відповідній сфері, 
договір про використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав. Процедура оскарження у судовому по-
рядку тимчасових тарифів чи затверджених тарифів, опублікованих Установою, не може бути підставою для ухи-
ляння користувачів від укладення договору. У разі якщо договір між користувачем та організацією колективного 
управління укладено на основі тимчасового тарифу, він має бути переукладений (шляхом підписання нового догово-
ру або укладення сторонами додаткової угоди) після оприлюднення Установою затвердженого тарифу. 

У разі укладення користувачем договору з акредитованою організацією колективного управління та виконання 
ним передбачених таким договором зобов'язань користувач звільняється від будь-яких інших претензій щодо даної 
категорії прав, виду об'єкта авторського права і (або) суміжних прав і способу його використання згідно зі сферою 
акредитації організації колективного управління, з якою він уклав договір, крім тих об'єктів авторського права і (або) 
суміжних прав, щодо яких на загальнодоступному веб-сайті даної організації колективного управління зазначено, що 
вони не охоплюються договором. У разі надходження таких претензій вони вирішуються організаціями колективно-
го управління. 

4. Користувачі зобов'язані виплачувати організаціям колективного управління, з якими вони уклали договір, ви-
нагороду в розмірі та строки, передбачені цим договором. На вимогу організації колективного управління та у разі, 
якщо це передбачено умовами договору, користувачі зобов'язані подавати до організації точний перелік використа-
них об'єктів авторського права і (або) суміжних прав. Перелік відомостей та порядок подання звітів користувачами 
визначаються договором про використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, який може містити 
обов'язок користувачів надавати документально підтверджені відомості, у тому числі статистичну звітність, про 
одержані прибутки з того виду діяльності, у процесі якої здійснювалося пряме чи опосередковане використання об'-
єктів авторського права і (або) суміжних прав. 

Телерадіокомпанії подають до організації колективного управління звіти за формою, затвердженою Установою. 

Звільнення користувача від обов'язку подання до організації колективного управління звітів про використання 
об'єктів авторського права і (або) суміжних прав допускається у разі, якщо користувач не має змоги подати відповід-
ний звіт та досяг відповідних домовленостей з цією організацією, за умови що організація візьме на себе відповіда-
льність за здійснення справедливого розподілу зібраної винагороди без звіту користувача та за умови відшкодування 
користувачем обґрунтованих витрат, здійснених організацією на отримання такої інформації. 

5. Організація колективного управління не має права безпідставно відмовляти користувачу в укладенні догово-
ру. Організація колективного управління зобов'язана надавати інформацію на запит користувача, повідомляти його 
про документи, необхідні для укладення договору, або про обставини, що унеможливлюють укладення договору. Пі-
сля отримання організацією таких документів або усунення обставин, що унеможливлювали укладення договору, 
такий договір підлягає укладенню організацією з користувачем в найкоротший строк. 

Стаття 21. Розподіл доходу від прав, утримання збору за управління та інших виплат 

1. Організації колективного управління здійснюють розподіл доходів від прав пропорційно до фактичного вико-
ристання відповідних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, яке визначається на підставі відомостей, 
отриманих від користувачів або в інший спосіб згідно з частиною четвертою статті 20 цього Закону. 

У випадках, якщо особливості використання об'єктів майнових прав не дають змоги отримати достовірні звіти 
користувачів, організації колективного управління для здійснення справедливого розподілу зібраних доходів від 
прав можуть визначити у власних правилах, затверджених загальними зборами, інші джерела відомостей про факти-
чне використання об'єктів майнових прав. 
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Для уточнення відомостей про фактичне використання об'єктів майнових прав організації колективного управ-
ління мають право направляти до Установи запити про публічне сповіщення об'єктів майнових прав в ефірі телера-
діоорганізацій за попередній календарний рік. Відповідна інформація формується на основі звітів телерадіоорганіза-
цій, поданих Установі. 

Розподіл доходів від прав у сферах, що охоплюються обов'язковим колективним управлінням, здійснюється з 
урахуванням відсоткового співвідношення різних категорій правовласників, встановленого законом. 

2. Періодичність розподілу доходу від прав, яка визначається статутом організації колективного управління, не 
може становити менше одного разу на рік. 

Організації колективного управління здійснюють розподіл доходів від прав та виплати правовласникам, у тому 
числі на користь правовласників, які представлені іншою організацією колективного управління, у найкоротший 
строк, але не пізніш як через дев'ять місяців після закінчення фінансового року, в якому зібрано дохід від прав, якщо 
відсутні об'єктивні причини (зокрема, неподання звітів користувачами, невизначення прав правовласників, невідпо-
відність інформації про твори та інші об'єкти майнових прав правовласників), що можуть перешкоджати дотриман-
ню організацією колективного управління зазначеного строку. 

Акредитована організація колективного управління розподіляє частку доходу від прав правовласникам, яких во-
на представляє, та передає для розподілу і виплати інші частки організаціям колективного управління, що представ-
ляють інтереси інших категорій правовласників. 

У разі перерахування коштів від організації колективного управління, яка акредитована на здійснення обов'язко-
вого чи розширеного колективного управління, інша організація колективного управління повинна розподіляти та 
виплачувати отримані суми, що належать правовласникам, у найкоротший строк, але не пізніш як через шість міся-
ців після їх одержання, якщо відсутні об'єктивні причини (зокрема, неподання звітів користувачами, невизначення 
прав правовласників, невідповідність інформації про твори та інші об'єкти майнових прав правовласників), що мо-
жуть перешкоджати дотриманню організацією колективного управління зазначеного строку. 

3. Якщо суми, що належать до сплати правовласникам, не можуть бути розподілені протягом визначеного у цій 
статті строку внаслідок неможливості ідентифікації правовласників та виявлення їх місцезнаходження, а також за 
відсутності підстав для застосування винятку щодо дотримання цього строку, такі суми відображаються у бухгалтер-
ському обліку організації колективного управління на окремому рахунку (субрахунку). 

4. Організація колективного управління повинна вжити всіх заходів, щоб визначити правовласників, їх місце-
знаходження і контактну інформацію. Зокрема, вона зобов'язана протягом трьох місяців з дня спливу строку, вста-
новленого для розподілу доходів від прав, повідомити членів організації, а також інші організації колективного 
управління, з якими укладені відповідні договори, про об'єкти майнових прав, щодо яких виникли труднощі з іденти-
фікацією та розшуком правовласників. 

Інформація, зазначена в абзаці першому цієї частини, має містити: 

назву твору або іншого об'єкта майнових прав; 

ім'я (назву) правовласника; 

ім'я (назву) видавця або виробника; 

будь-яку іншу доступну інформацію, що може допомогти у визначенні правовласника. 

Організація колективного управління також має перевіряти дані реєстру правовласників, реєстру об'єктів авто-
рського права і (або) суміжних прав та відомості, надані під час декларування майнових прав, а також користуватися 
іншими доступними реєстрами та відкритими джерелами інформації. 

5. У разі недосягнення результату щодо ідентифікації та розшуку правовласників організація колективного 
управління протягом шести місяців після спливу строку, визначеного частиною четвертою цієї статті, оприлюднює 
на своєму веб-сайті інформацію про об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких виникли труднощі з 
ідентифікацією та розшуком правовласників, із зазначенням усієї наявної інформації про об'єкти авторського права і 
(або) суміжних прав, яка може допомогти встановленню правовласників. 
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6. Якщо жодна із зазначених дій не дала змоги ідентифікувати правовласників, виявити їх місцезнаходження і 
виплатити належний їм дохід від прав, а також у разі якщо ідентифікованим правовласникам через відповідні дії чи 
бездіяльність таких осіб або з інших причин (зокрема, ухиляння правовласників від укладання договору з організаці-
єю, ненадання ними актуальних банківських реквізитів) організація колективного управління не має можливості ви-
платити належні їм частки розподіленого доходу від прав, через три роки після закінчення фінансового року, протя-
гом якого такий дохід зібрано, відповідні частки доходу від прав визнаються незапитаними коштами і спрямовують-
ся на розвиток української культури. Кабінет Міністрів України затверджує порядок і умови перерахування органі-
зацією колективного управління незапитаних коштів до державної установи, що виконує спеціальні функції щодо 
сприяння національно-культурному розвитку України. 

7. Організації колективного управління мають право утримувати із сум зібраного доходу від прав збір за управ-
ління. Утримані суми збору за управління не можуть перевищувати граничні розміри, встановлені цим Законом. 

8. У разі якщо зібрана частка доходів від прав підлягає виплаті безпосередньо правовласнику, граничний розмір 
винагороди за управління не може перевищувати 20 відсотків суми, зібраної на користь правовласника. 

9. У разі якщо розподілена частка доходів від прав виплачується організації колективного управління на підставі 
укладеного між організаціями договору, сукупний граничний розмір винагороди за управління всіх організацій коле-
ктивного управління, які беруть участь у процесі збирання та виплати доходу від прав правовласнику, не може пере-
вищувати 25 відсотків суми, зібраної на користь правовласника. 

При цьому у разі розширеного колективного управління більша частка сукупного граничного розміру винаго-
роди за управління може належати організації, яка здійснила збір відповідних доходів від прав з користувачів, за 
умови що в договорі про представництво прав, укладеному нею з організацією, якій перераховується зібраний до-
хід від прав на користь правовласників, визначений розмір цієї частки, а перерахування коштів здійснюється з на-
данням вичерпних і об'єктивних даних, на основі яких здійснювався розподіл доходів від прав належним право-
власникам. 

У разі обов'язкового колективного управління частка сукупного граничного розміру винагороди за управління 
організації, акредитованої на здійснення управління у цій сфері, не може перевищувати третини сукупного гранич-
ного розміру винагороди всіх організацій колективного управління, які беруть участь у процесі збирання та виплати 
доходу від прав правовласнику. 

10. Крім утримання збору за управління, організація колективного управління в порядку, встановленому цим 
Законом та статутом організації, може здійснювати й інші відрахування із зібраного доходу від прав, але не більше 
15 відсотків суми зібраного доходу. 

Такі додаткові відрахування спрямовуються на формування спеціальних фондів організації колективного управ-
ління для надання соціальних, культурних, освітніх послуг своїм членам та іншим правовласникам або в інтересах 
творчої громадськості (здійснення інформаційно-просвітницьких заходів з метою підвищення обізнаності та поваги 
до інтелектуальної власності, необхідності її захисту тощо). 

Стаття 22. Виплата зібраних та розподілених доходів від прав 

1. Виплата частки доходів від прав організацією колективного управління правовласнику здійснюється відпові-
дно до проведеного розподілу. 

Здійснення будь-яких виплат правовласникам, організаціям колективного управління, іншим юридичним осо-
бам до проведення розподілу забороняється. 

2. Зібраний та розподілений дохід від прав перераховується організацією колективного управління своїм членам, 
іншим правовласникам, які не є членами організації колективного управління та на користь яких організацією зібра-
но дохід від прав, організаціям колективного управління, з якими організацією укладені угоди про представництво 
прав, в міру його надходження, але не пізніше шести місяців після закінчення фінансового року, протягом якого зі-
браний такий дохід від прав, крім випадків виникнення винагороди, що не може бути розподілена. 

У разі неможливості встановлення, кому належить частка зібраного доходу від прав, та виплати її у визначений 
цією частиною строк організація колективного управління зобов'язана протягом трьох місяців з дня спливу зазначе-
ного строку повідомити своїх членів та інші організації колективного управління, з якими вона уклала договори про 
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представництво прав, про об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких виникли труднощі з ідентифі-
кацією та розшуком правовласника. 

Організація колективного управління повинна вжити всіх необхідних засобів до визначення правовласника і 
його місцезнаходження. У випадку відсутності позитивних результатів з ідентифікації та розшуку правовласника від 
здійснення попередніх дій організація колективного управління протягом трьох місяців після спливу зазначеного 
цією частиною тримісячного строку робить загальнодоступною на своєму веб-сайті в Інтернеті інформацію про об'-
єкти авторського права і (або) суміжних прав, відносно яких виникли складності з ідентифікацією та розшуком пра-
вовласника. Така інформація має містити (за можливості): назву об'єкта авторського права і (або) суміжних прав; ім'я 
правовласника; назву відповідного видавця; будь-яку іншу наявну інформацію, яка може допомогти встановити пра-
вовласника. 

3. Організація колективного управління, яка отримала дохід від прав від іншої організації колективного управ-
ління на підставі договору, зобов'язана здійснити виплату часток доходу своїм членам не пізніше шести місяців з дня 
отримання доходу від прав. 

4. Організація колективного управління, що здійснила збирання доходів від прав, не менше одного разу на рік 
повідомляє правовласників, яким виплачена або належить до виплати частка доходу від прав, про розмір виплати, 
тип відповідних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та тривалість їх використання (за наявності такої 
інформації), суми збору за управління, утримані організацією. 

Організація колективного управління, що здійснила збирання доходів від прав на підставі договору про предста-
вництво прав, не менше одного разу на рік повідомляє організацію колективного управління, на користь членів якої 
зібраний дохід від прав, про суми зібраного доходу, про тип відповідних об'єктів авторського права і (або) суміжних 
прав та тривалість їх використання (за наявності такої інформації), про суми винагороди за управління, утримані ор-
ганізацією, про кількість укладених договорів з користувачами, про кількість випадків відмови від укладення дого-
ворів з користувачами. 

Стаття 23. Порядок збору і розподілу винагороди за репрографічне відтворення творів і приватне копіювання 

1. Збір винагороди за репрографічне відтворення творів здійснюється з виробників і (або) імпортерів обладнання 
і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можливо здійснити репрографічне відтворення творів. 

Виплата винагороди за репрографічне відтворення творів здійснюється у формі відрахувань частки (у вигляді 
відсотків) вартості обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можливо здійснити репрографічне від-
творення творів. 

2. Збір винагороди за приватне копіювання (відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів і вико-
нань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, а також аудіовізуальних творів) здійснюється з виробників і (або) ім-
портерів цифрового, аналогового та іншого обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можливо здійс-
нити таке відтворення, на умовах, передбачених Законом України "Про авторське право і суміжні права". 

Виплата винагороди за приватне копіювання здійснюється у формі відрахувань частки (у вигляді відсотків) вар-
тості обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можливо здійснити таке відтворення, крім: 

1) професійного обладнання і (або) матеріальних носіїв, не призначених для використання в домашніх умовах; 

2) обладнання і матеріальних носіїв, що експортуються за митну територію України; 

3) обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичною особою на митну територію України виключно в 
особистих цілях і без комерційної мети. 

3. Виробники зазначених у цій статті обладнання і (або) матеріальних носіїв сплачують відрахування уповнова-
женій організації колективного управління протягом 30 календарних днів з дня реалізації обладнання чи матеріаль-
них носіїв. 

Імпортери зазначених у цій статті обладнання і (або) матеріальних носіїв сплачують відрахування акредитованій 
організації колективного управління у відповідній сфері протягом 30 календарних днів з дня митного оформлення 
обладнання і (або) матеріальних носіїв. 
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Виробники та імпортери зазначених у цій статті обладнання і (або) матеріальних носіїв подають акредитованій 
організації колективного управління у відповідній сфері документально підтверджені дані про кількість вироблених 
або ввезених на територію України обладнання і матеріальних носіїв. Установа і акредитована організація колектив-
ного управління мають право запитувати такі дані. 

4. Зібраний дохід від прав організацією колективного управління після утримання збору за управління в поряд-
ку, передбаченому частиною сьомою статті 21 цього Закону, підлягає розподілу в пропорціях, визначених частинами 
п'ятою та шостою цієї статті. 

5. Двадцять п'ять відсотків доходу від прав, зібраного акредитованою організацією за репрографічне відтворення 
творів, спрямовуються на розвиток української культури. Порядок і умови перерахування таких грошових коштів до 
державної установи, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України, за-
тверджується Кабінетом Міністрів України. 

Решта зібраного акредитованою організацією доходу від прав за репрографічне відтворення творів, зазначеного 
в абзаці першому цієї частини, розподіляється для таких категорій правовласників у відповідних частках: 

авторам творів науки, художньої літератури - 50 відсотків; 

авторам образотворчих, фотографічних та інших подібних творів - 10 відсотків; 

видавцям - 40 відсотків. 

6. Двадцять п'ять відсотків доходу від прав, зібраного акредитованою організацією за приватне копіювання, 
спрямовуються на розвиток української культури. Порядок і умови перерахування таких грошових коштів до держа-
вної установи, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України, затвер-
джується Кабінетом Міністрів України. 

Решта зібраного акредитованою організацією доходу від прав за приватне копіювання, зазначеного в абзаці 
першому цієї частини, розподіляється для таких категорій правовласників у рівних частках: 

1) особи, що володіють майновими авторськими правами на музичні твори; 

2) особи, що володіють майновими авторськими правами на аудіовізуальні твори; 

3) автори і виконавці аудіовізуального твору чи їх спадкоємці; 

4) особи, що володіють майновими суміжними правами на фонограми (відеограми); 

5) виконавці творів, зафіксованих у фонограмах (відеограмах), чи їх спадкоємці. 

Стаття 24. Порядок розподілу винагороди за кабельну ретрансляцію об'єктів авторського права і (або) суміж-
них прав 

1. Кошти, зібрані за кабельну ретрансляцію об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, розподіляються 
між авторами, виконавцями, виробниками фонограм, відеограм чи їхніми спадкоємцями (правонаступниками). Якщо 
договором між організаціями колективного управління не передбачено інше, кошти за кабельну ретрансляцію об'єк-
тів авторського права і (або) суміжних прав розподіляються таким чином: 

авторам або їхнім спадкоємцям чи особам, яким автори чи їхні спадкоємці передали свої авторські майнові 
права, - 50 відсотків; 

виконавцям або їхнім спадкоємцям чи особам, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо 
виконань, - 25 відсотків; 

виробникам фонограм, відеограм або їхнім спадкоємцям чи особам, яким на законних підставах передано 
суміжні майнові права щодо фонограм, відеограм, - 25 відсотків. 

Зібрані кошти виплачуються (перераховуються) зазначеним особам безпосередньо або через їхнього повіреного, 
або через організацію колективного управління. 
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Розділ V  
 

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ТА ПОСЕРЕДНИЦТВО У ПЕРЕГОВОРАХ І ПРИ ВИРІШЕННІ 

КОНФЛІКТІВ 

Стаття 25. Порядок здійснення державного нагляду за діяльністю організацій колективного управління 

1. Установа здійснює державний нагляд за діяльністю організацій колективного управління, внесених до Реєстру 
організацій колективного управління, шляхом отримання інформації, аналізу поданих документів та проведення по-
запланових заходів із здійснення державного нагляду. 

Планові заходи державного нагляду щодо організацій колективного управління не проводяться. 

2. Підставою для здійснення позапланових заходів державного нагляду щодо організації колективного управ-
ління є: 

1) подання організацією колективного управління до Установи письмової заяви про здійснення заходів держав-
ного нагляду за бажанням цієї організації; 

2) виявлення та підтвердження недостовірності даних, що містяться у документах, відомостях, поданих органі-
зацією колективного управління до Установи; 

3) перевірка виконання організацією колективного управління вимог, зазначених Установою у попередженні; 

4) отримання Установою обґрунтованого звернення фізичної або юридичної особи про порушення організацією 
колективного управління її законних прав. Правовласник повинен надати докази про звернення до організації колек-
тивного управління щодо даного питання і про те, що це питання не вирішено за допомогою процедури вирішення 
спорів, встановленої такою організацією; 

5) неподання у встановлений строк організацією колективного управління до Установи документів, обов'язко-
вість та строки подання яких визначені цим Законом; 

6) недотримання вимог щодо забезпечення прозорості діяльності організації колективного управління відповід-
но до цього Закону. 

3. Виявлення під час здійснення позапланових заходів державного нагляду щодо організації колективного 
управління невідповідності відомостей та документів, поданих для реєстрації чи акредитації організації колективно-
го управління, вимогам цього Закону є підставою для скасування реєстрації чи акредитації відповідно. 

4. У разі виявлення під час здійснення позапланових заходів державного нагляду щодо організації колективного 
управління порушень законодавства у сфері інтелектуальної власності Установа застосовує до такої організації пе-
редбачені цим Законом санкції. 

У разі виявлення порушень законодавства з питань інтелектуальної власності, що містять ознаки кримінального 
правопорушення, Установа негайно повідомляє про це відповідний орган досудового розслідування. 

5. Організації колективного управління не повинні чинити перешкод у виконанні Установою функцій державно-
го нагляду та зобов'язані надавати Установі інформацію, необхідну для здійснення державного нагляду. 

6. У разі порушення організацією колективного управління вимог законодавства України у сфері авторського і 
(або) суміжних прав, у тому числі у разі відмови у здійсненні переговорних процедур, визначених статтею 22 цього 
Закону, Установа приймає рішення про застосування до організації колективного управління санкцій у вигляді попе-
редження. 

Організація, яка отримала попередження, зобов'язана в установлений у попередженні строк усунути зазначені 
порушення та письмово повідомити про це Установу. 

7. У разі невиконання або неналежного виконання вимог, зазначених у попередженні Установи, і (або) продов-
ження порушення вимог законодавства у сфері авторського права і (або) суміжних прав, зазначених у попередженні, 
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Установа приймає рішення про скасування акредитації та/або реєстрації такої організації та виключення такої орга-
нізації з реєстру організацій колективного управління. 

Підставою для прийняття рішення про скасування акредитації організації колективного управління є також 
обґрунтоване звернення правовласників до Установи про факти вилучення з управління акредитованої органі-
зації колективного управління значного обсягу майнових прав, що призвело до невідповідності цій організації 
критерію істотної репрезентативності, визначеному частиною сьомою статті 16 цього Закону, а також звернен-
ня юридичної особи, щодо якої існують обґрунтовані підстави вважати, що вона відповідає критеріям, визначе-
ним частиною сьомою статті 16 цього Закону, та може виконувати функції акредитованої організації колектив-
ного управління у сфері, в якій здійснює колективне управління організація, щодо скасування акредитації якої 
подано звернення. 

У разі прийняття Установою рішення про скасування акредитації до реєстру організацій колективного управлін-
ня вноситься відповідний запис. 

У разі прийняття Установою рішення про скасування акредитації та (або) реєстрації така організація виключа-
ється з реєстру організацій колективного управління. 

Інформація про скасування реєстрації та (або) акредитації розміщується на офіційному веб-сайті Установи. 

Рішення Установи про скасування акредитації та (або) реєстрації може бути оскаржене у судовому порядку. 

Розділ VI  
 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і застосовується до правовідносин, 
які виникли після набрання ним чинності, а в частині функціонування електронної системи реєстрації та обліку у 
сфері авторських і суміжних прав з 1 липня 2019 року. 

2. Свідоцтва про облік організацій колективного управління, про визначення організацій колективного управ-
ління уповноваженими, про уповноваження організацій колективного управління, видані до набрання чинності цим 
Законом, втрачають чинність через дев'ять місяців з дня набрання чинності цим Законом, а у сферах, щодо яких 
Закон передбачає здійснення розширеного та обов'язкового колективного управління, - з оголошеної Установою від-
повідно до частини четвертої статті 15 цього Закону дати закінчення прийому заяв на участь в конкурсі на акредита-
цію у відповідній сфері. 

Після втрати чинності свідоцтва про облік організацій колективного управління, про визначення організацій ко-
лективного управління уповноваженими, про уповноваження організацій юридичні особи, які не були включені до 
Реєстру організацій колективного управління в порядку, визначеному цим Законом, зобов'язані вчинити дії, передба-
чені частиною четвертою статті 18 цього Закону. 

3. Через три місяці з дня набрання чинності цим Законом Установа розпочинає прийом заяв від зацікавлених 
юридичних осіб про реєстрацію організацій колективного управління. 

Через п'ять місяців з дня набрання чинності цим Законом Установа оголошує конкурси на визначення акредито-
ваних організацій колективного управління у сферах, передбачених абзацами шостим і сьомим частини п'ятої та аб-
зацами третім і шостим частини шостої статті 11 цього Закону, та розпочинає прийом відповідних заяв від організа-
цій колективного управління, про що розміщує оголошення на офіційному веб-сайті. 

Через чотирнадцять місяців з дня набрання чинності цим Законом Установа оголошує конкурси на визна-
чення акредитованих організацій колективного управління у сферах, передбачених абзацами четвертим і п'ятим 
частини п'ятої та абзацами четвертим і п'ятим частини шостої статті 11 цього Закону, та розпочинає прийом 
відповідних заяв від організацій колективного управління, про що розміщує оголошення на офіційному веб-
сайті. 

4. Установа протягом чотирнадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов'язана вжити заходів для 
приведення колективного управління майновими авторськими правами, що здійснюється Державною організацією 
"Українське агентство з авторських та суміжних прав" (далі - ДО УААСП), у відповідність із вимогами цього Закону. 
Для цього Установа: 
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1) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом організовує скликання зборів делегатів з числа 
правовласників - фізичних осіб, які передали в управління ДО УААСП належні їм майнові авторські права. В зазна-
чених зборах делегатів мають право взяти участь: 

а) особи, делеговані всеукраїнськими творчими спілками, яким Кабінетом Міністрів України надано статус 
національних (разом не більше ніж 33 делегати); 

б) особи, які відповідно до статуту ДО УААСП в редакції, чинній станом на 1 січня 2018 року, мають статус 
члена Ради Авторів (разом не більше ніж 5 делегатів); 

в) особи, обрані за результатами рейтингового голосування, проведеного Установою, які є авторами та мають 
чинні договори з ДО УААСП щодо управління належними їм авторськими майновими правами станом на дату на-
брання чинності цим Законом, в кількості, яка не перевищує 11 осіб. 

Порядок такого рейтингового голосування пропонується ДО УААСП та затверджується Установою одночасно з 
затвердженням Установою мінімальної кількості творів та максимальної кількості авторів відповідних видів творів 
для цілей рейтингового голосування, як передбачено цим пунктом. 

Установа затверджує та оприлюднює на офіційному веб-сайті Установи список учасників зборів делегатів; 

2) після ухвалення зборами делегатів рішення про реєстрацію громадської організації, метою якої є колективне 
управління правами, - надає методичну та організаційну підтримку у здійсненні реєстрації громадської організації, 
реєстрації організації колективного управління; 

3) разом із ДО УААСП звертається до осіб (у тому числі правовласників, інших організацій колективного 
управління, у тому числі аналогічних іноземних організацій, міжнародних об'єднань), з якими ДО УААСП були 
укладені договори, з пропозицією щодо заміни вищезазначеної громадської організації як сторони договору замість 
ДО УААСП; 

4) забезпечує передачу вищезазначеній громадській організації відомостей, інформації, у тому числі інформа-
ційних баз даних, належних ДО УААСП та об'єктивно необхідних для здійснення колективного управління. 

5. Після акредитації організацій колективного управління у сферах, передбачених абзацами четвертим і п'ятим 
частини п'ятої та абзацами четвертим і п'ятим частини шостої статті 11 цього Закону, Установа здійснює ліквідацію 
ДО УААСП у встановленому законодавством порядку. 

6. Внести зміни до таких законів України: 

1) у Законі України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" (Відомості Верховної Ради України, 
1997 р., № 52, ст. 312; 2001 р., № 41, ст. 199; 2004 р., № 16, ст. 238; 2011 р., № 44, ст. 459): 

а) абзац дванадцятий статті 9 виключити; 

б) абзац третій статті 21 виключити; 

2) у Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, 
ст. 214 із наступними змінами): 

а) у статті 1: 

доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту: 

"кабельна ретрансляція - прийом і одночасна передача телерадіоорганізаціями, провайдерами програмної послу-
ги та іншими особами незалежно від використаних технічних засобів повних і незмінних передач (програм) органі-
зацій мовлення або їх істотних частин, а також творів, виконань, фонограм, відеограм, зокрема таких, що містяться в 
таких передачах (програмах) організацій мовлення, за умови що початкова трансляція такої передачі (програми) 
здійснена організацією мовлення, яка не підпадає під юрисдикцію України відповідно до закону або міжнародного 
договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України"; 

в абзацах сорок п'ятому - сорок восьмому слова "за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав" 
виключити; 
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б) у статті 4: 

абзаци третій, п'ятий і чотирнадцятий частини першої виключити; 

частину другу виключити; 

в) друге речення частини другої статті 25 викласти в такій редакції: "Особливості виплати винагороди у таких 
випадках визначено статтею 42 цього Закону та Законом України "Про ефективне управління майновими правами 
правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав"; 

г) у статті 42: 

частину другу викласти в такій редакції: 

"2. Допускається відтворення в домашніх умовах і виключно в особистих цілях творів і виконань, зафіксованих 
у фонограмах, відеограмах, а також репрографічне відтворення літературних, фотографічних, образотворчих та ін-
ших подібних творів без згоди суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, але з виплатою їм винагороди у по-
рядку, встановленому законом. Особливості виплати винагороди у таких випадках визначені Законом України "Про 
ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав"; 

частини четверту - сьому виключити; 

ґ) у статті 47: 

частину першу доповнити реченням такого змісту: "Правові засади діяльності організацій колективного управ-
ління визначаються Законом України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авто-
рського права і (або) суміжних прав"; 

частини другу - п'яту виключити; 

д) статті 48 і 49 виключити; 

е) пункт "а" статті 50 викласти в такій редакції: 

"а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і (або) 
суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їхні майнові права, визначені статтями 15, 17, 27, 39-41 
цього Закону, з урахуванням умов використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, передбачених 
статтями 21-25, 42, 43 цього Закону, а також зловживання посадовими особами організації колективного управління 
службовим становищем, що призвело до невиплати або неналежних розподілу і виплати винагороди правовласни-
кам"; 

є) пункт "г" частини другої статті 52 викласти в такій редакції: 

"г) виплату компенсації, що визначається судом як паушальна сума на базі таких елементів, як подвоєна, а у разі 
умисного порушення - як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звер-
нувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права або суміжних прав замість 
відшкодування збитків або стягнення доходу"; 

3) статтю 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості 
Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265 із наступними змінами) доповнити абзацом шістнадцятим такого 
змісту: 

"нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог щодо надання звітної інформації (звітів) про використан-
ня об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, а саме музичних творів, аудіовізуальних творів, фонограм (від-
еограм) та зафіксованих у них виконань, у телерадіоефірі телерадіоорганізацій"; 

4) статтю 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., 
№ 18, ст. 155; 2014 р., № 12, ст. 178; 2015 р., № 45, ст. 409) доповнити частиною третьою такого змісту: 

"3. Телерадіоорганізація зобов'язана щороку, до 31 березня, подавати до центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, звіт за попередній (звіт-
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ний) рік діяльності про використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, а саме музичних творів, ауді-
овізуальних творів, фонограм (відеограм) та зафіксованих у них виконань, у телерадіоефірі телерадіоорганізації"; 

5) частину шосту статті 3 Закону України "Про громадські об'єднання" (Відомості Верховної Ради України, 
2013 р., № 1, ст. 1) доповнити абзацом другим такого змісту: 

"Для громадських об'єднань, які мають статус організації колективного управління відповідно до Закону України 
"Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав", 
відсутність майнового інтересу їхніх членів передбачає здійснення виплат на користь членів (правовласників) після 
розподілу організацією колективного управління доходу від прав"; 

6) в абзаці другому пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 2, ст. 25) слово та цифри 
"1600 гривень" замінити словами та цифрами "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 
1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року". 

7. Кабінету Міністрів України: 

1) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної 
Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; 

2) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відпо-
відність із цим Законом; 

3) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення нормативно-правових 
актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом; 

4) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових 
актів, передбачених цим Законом; 

5) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом вжити заходів для приведення діяльності дер-
жавної організації, установчі документи якої передбачають здійснення функцій з колективного управління майнови-
ми правами, у відповідність із вимогами цього Закону. 

 

 

Президент України П. ПОРОШЕНКО 

м. Київ  
15 травня 2018 року  

№ 2415-VIII 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78010  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Вікторія Олександрівна, Шарова Тетяна 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 "Тема незбагненного кохання у новелах Григора 
Тютюнника"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті представлені особливості новел Григора Тютюнника. 
Акцентовано увагу на темі незбагненного кохання. Письменник 
відкрито говорить про чисті та вірні почуття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78011  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумілова Світлана Миколаївна (StarGIS)  
 
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 "AvisБТІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма використовується для створення креслень 
поверхневих і ситуаційних планів, автоматизованого формування 
документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78012  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Букетов Андрій Вікторович, Браїло Микола Володимирович, 
Алексенко Віктор Леонідович  
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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 "Епоксидні композити трибологічного призначення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії наведено способи поліпшення властивостей епоксидних 
композитів і покриттів на їх основі шляхом розроблення матриці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78013  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Букетов Андрій Вікторович, Сапронов Олександр Олександрович, 

Скирденко Вадим Олегович, Алексенко Віктор Леонідович, Скирденко 
Олег 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 "Епоксидні композити, модифіковані високочастотним 

імпульсним магнітним полем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії наведено способи поліпшення властивостей епоксидних 
композитів і покриттів на їх основі шляхом введення наповнювачів 
різної фізико-хімічної природи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78014  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Букетов Андрій Вікторович, Акімов Олександр Вікторович, Сапронов 

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 "Полимеркомпозитные защитные огнеупорные 

покрытия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії проведено аналіз і встановлено закономірності 
підвищення експлуатаційних характеристик матеріалів внаслідок 
покращення міжфазної взаємодії.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

37 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78015  
 
Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Букетов Андрій Вікторович, Сапронов Олександр Олександрович, 
Алексенко Віктор Леонідович  

 
Повне ім'я або 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 "Епоксидні нанокомпозити"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії проведено аналіз способів поліпшення властивостей 
епоксикомпозитів і покриттів на їх основі. Наведені сучасні і відомі 
методи дослідження композитних матеріалів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78016  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лина Кольцова (псевдонім), Алена Миллс (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 "Детектив "Идеальный соучастник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78017  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулакевич Олена Іванівна  
 
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 "Спалах сердець"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Пісня про освідчення в щирому коханні, що дає сили долати усі 
перепони.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78018  
 
Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулакевич Олена Іванівна  
 
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 "Без дівчат не милий світ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Грайлива пісня про важливість жінки в житті справжнього чоловіка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78019  
 
Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулакевич Олена Іванівна  
 
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 "Бий, барабане"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня-заклик до пробудження нашої свідомості. Де барабан - головний 
елемент козацького супротиву.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78020  
 
Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулакевич Олена Іванівна  
 
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 "Ворожба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про незвідану таїну дівочої душі і надію на справжнє, взаємне 
кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78021  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулакевич Олена Іванівна  
 
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 "Зелено"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня-враження. Весна прекрасна у всіх своїх проявах! Окриляє, 
надихає, тішить!  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78022  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулакевич Олена Іванівна  
 
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 "Офіцерський вальс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня-вальс присвячена випускникам-гвардійцям як напутнє слово і 
дороговказ усім молодим людям, що присвятили свою долю Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78023  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулакевич Олена Іванівна  
 
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 "А Вони - всі лебеді!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про героїв України (патріотична тема).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78024  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулакевич Олена Іванівна  
 
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 "Соняхи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Естрадна пісня про мальовничу природу України з її неповторними 
символами, у стилі "поп-музика".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78025  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибачук Вадим Михайлович  
 
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 наукового характеру "Психологічні особливості 

агресивності у підлітковому віці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78026  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Марія Йосипівна  
 
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)  Книга "Корпоративна культура: тенденції розвитку і функціональний 
потенціал"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дмитренко М.Й. Корпоративна культура : тенденції 
розвитку і функціональний потенціал : монографія / М.Й. Дмитренко. - 
Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. - 398 с.  

 
Анотація   

У монографії розглянуто теоретичне обґрунтування засад авторської 
методологічної програми нового напряму культурно-антропологічних 
досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78027  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Марія Йосипівна  
 
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 "Ділове спілкування: норми, принципи, стратегії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дмитренко М.Й. Ділове спілкування: норми, 
принципи, стратегії : Монографія, Черкаси : Брама-Україна, 2009. - 120 с. 

 
Анотація   

У монографії досліджено панораму проблем спілкування й ділового 
спілкування. Водночас спілкування розглянуто як 
соціокомунікативний феномен.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78028  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Юлія 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)  Книга "Правове регулювання діяльності Національного банку 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дмитренко Ю.М. Правове регулювання діяльності 
Національного банку України : монографія / Ю.М. Дмитренко. - 
Харків : Золота миля, 2014. - 224 с. 
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Анотація   
У монографії досліджено доктринальні засади правового регулювання 
діяльності Національного банку України як виду державної фінансової 
діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78029  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Катерина Олександрівна (КАТУА)  
 
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 принадлежу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78030  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бін Кирило Ігоревич  
 
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 повнометражного фільму "Татусік"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Павло - батько-одинак, що виховує дочку-підлітка Ксюшу. Це йому 
вдається важко, хоча він дуже старається. Через ці старання Павло 
припускається низки помилок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78031  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бін Кирило Ігоревич  
 
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)  Синопсис повнометражного фільму "Будинок ветеранів сцени" 
("БВС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молодий, амбітний, перспективний випускник театрального інституту 
Тарас Ганжула, аби отримати диплом, проти своєї волі має здійснити 
постановку у Будинку Ветеранів Сцени.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78032  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 

Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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)  Двомовний словник "Українсько-молдовський та молдовсько-

український словник для закладів загальної середньої освіти з 
навчанням молдовською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78033  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 

Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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)  Двомовний словник "Українсько-польський та польсько-український 

словник для закладів загальної середньої освіти з навчанням 
польською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78034  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 

Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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)  Двомовний словник "Українсько-російський та російсько-

український словник для закладів загальної середньої освіти з 
навчанням російською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78035  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярмолюк Микола Олександрович, Біленька-Свистович Леся 
Володимирівна  

 
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)  "Польсько-український орфографічний словник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78036  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 

Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

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

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Двомовний словник "Українсько-угорський та угорсько-український 
словник для закладів загальної середньої освіти з навчанням 
угорською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78037  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем 
Олександр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, 
Недашківська Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, 
Прокопишин Любов Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук 
Ірина Юріївна  

 
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)  Двомовний словник "Українсько-румунський та румунсько-
український словник для закладів загальної середньої освіти з 
навчанням румунською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78038  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клочко Альона Миколаївна, Курило Микола Петрович, Запара 
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)  Наукова стаття "К вопросу уголовно-правовой охраны сферы 
банковской деятельности Украины"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена формуванню концепцїї кримінально-правової 
охорони банківської діяльності в Україні та системи кримінально-
правових норм, що передбачають відповідальність за злочини в сфері 
банківської діяльності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78039  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Каштан Сергій Миколайович, 
Бєлоусова Наталія Володимирівна  

 
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)  Науково-практичний твір "Реабілітаційна Географія - науково-
теоретична та практична основа розвитку Інклюзивного 
Реабілітаційного - Соціального Туризму" ("НПТ "Реабілітаційна 
географія")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуте поняття реабілітаційна географія як новий напрям 
географічної науки, що передбачає інтеграцію основних 
реабілітаційних складових для відновлення емоційного, фізичного та 
психологічного стану людини у вигляді надання медичної, оздоровчо-
лікувальної, соціально-психологічної допомоги при визначених 
лікарем хворобах засобами туризму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78040  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Оксана Олексіївна, Коляда Наталія Миколаївна, 
Наровлянський Олександр Данилович, Сафін Олександр 
Джамільович, Каштан Сергій 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)  Науково-практичний твір "Програма соціально-психологічної 
реабілітації студентської молоді, яка опинилася у складних життєвих 
обставинах, засобами інклюзивного Реабілітаційного - Соціального 
туризму" ("НПТ "Програма соціально-психологічної реабілітації")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір направлений на створення умов реабілітації студентської молоді, 
що опинилася в важких життєвих обставинах, засобами Інклюзивного 
Реабілітаційно-соціального туризму для підтримання, відновлення 
оптимального фізичного, інтелектуального, психологічного рівня 
студентів та досягнення ними соціальної незалежності.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

47 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78041  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
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 
театральний Фестиваль-Премію "ГРА" ("GRA" (Great Real Art")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Всеукраїнський театральний фестиваль є культурно-мистецьким 
заходом, заснованим у 2018 році Національною спілкою театральних 
діячів України з метою відзначення найбільш визначних творчих 
досягнень у галузі театрального мистецтва.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78042  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Сергійович, Запотоцький Андрій Петрович, 
Вознюк Андрій Андрійович, Кучменко Святослав Володимирович  

 
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 

розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем у сфері будівництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою літературного твору є зловживання службовим становищем у 
сфері будівництва, виокремлення найпоширеніших способів вчинення 
досліджуваної категорії кримінальних правопорушень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78043  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замкова Наталія Леонідівна, Гнидюк Інна Вікторівна, Романовська 
Юлія 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 твір наукового характеру "Державні фінанси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник охоплює питання з побудови та розвитку системи державних 
фінансів, що вивчаються здобувачами вищої освіти економічних 
спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78044  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавренюк Сергій Віталійович, Яковлева Наталія Вікторівна  
 
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 на аудіовізуальний твір - багатосерійний фільм "Моя 
Лилит"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жінка, яка прокинулася після коми, згадує, що переслідує маніяка, 
який викрав її дитину. Вона не пам'ятає жива дитина чи ні. Жінка 
вирішує самостійно провести розслідування, в ході проведення якого 
згадує, що сама вбила свою дитину ще в утробі, але весь цей час жінка 
уявляла, що її син народився та ріс біля неї...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78045  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавренюк Сергій Віталійович, Яковлева Наталія Вікторівна  
 
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 на аудіовізуальний твір - багатосерійний фільм 
"CALL ME LILIT"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жінка, яка прокинулася після коми, згадує, що переслідує маніяка, 
який викрав її дитину. Вона не пам'ятає жива дитина чи ні. Жінка 
вирішує самостійно провести розслідування, в ході проведення якого 
згадує, що сама вбила сина, який став схожий на свого батька-маніяка. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78046  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлева Наталія Вікторівна  
 
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)  Синопсис міні-серіалу з 4х серій "Погоня за лайком" ("Лайк")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Життя молодої жінки Олени, що виборола своє право на щастя та 
шлюб з коханим Дмитром, перетворюється на пекло після того, як 
вона стає активним користувачем соцмережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78047  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлева Наталія Вікторівна  
 
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)  Синопсис серіалу з 24 серій "Сказки Персидского залива"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За іронією долі дві подруги дитинства опинилися перед однаковим 
вибором: стосунки з чоловіком-мусульманином. Різними шляхами 
вони йшли до цього: одна несамовито працювала і зустріла його на 
роботі, а друга побачила перспективи у шлюбі з багатим арабом і житті 
в одній з найбагатших країн світу - в Еміратах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78048  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оробєй Віктор Федорович, Аніскін Олексій, Дащенко Олександр 

Федорович, Коломієць Леонід Володимирович, Лимаренко Олександр 
Михайлович, Солдо Божо   

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Метод граничных элементов в задачах расчета 

машиностроительных конструкций"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Оробей Виктор Федорович. Метод граничных 

элементов в задачах расчета машиностроительных конструкций. 
Монография : Оробей В.Ф., Анискин А., Дащенко А.Ф., Коломиец Л.В., 
Лимаренко А.М., Солдо Б. - Одесса : - Бондаренко М.А., 2016. - 764 с. 

 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78049  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Олег Миколайович, Коломієць Леонід Володимирович, 
Гордієнко Тетяна Богданівна  

 
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 "Шляхи удосконалення групового експертного 

оцінювання у сфері метрології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Величко Олег Миколайович. Шляхи удосконалення 

групового експертного оцінювання у сфері метрології / За загал. ред.         
д-ра техн. наук Величко О.М. - Одеса : Бонадренко М.О., 2017. - 314 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена теорії та практиці застосування групового 
експертного оцінювання проблемних питань і оцінювання 
компетентності експертів у сферах метрології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78050  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боряк Костянтин Федорович, Коломієць Леонід Володимирович, 

Лопатін Олександр Олександрович, Ваганов Олександр Іванович, 
Цимбалюк Анатолій Григорович  

 
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)  Монографія "Інноваційні пристрої вимірювання маси для безгирної 

повірки великовантажних платформних залізничних ваг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боряк Костянтин Федорович. Інноваційні пристрої 

вимірювання маси для безгирної повірки великовантажних 
платформних залізничних ваг : монографія : / за ред. д. т. н. К.Ф. Боряка - 
Одеса. - Бондаренко М.О., 2016. - 104 с. 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

51 

Анотація   
В монографії стисло представлені результати наукових досліджень 
науковців Одеської державної академії технічного регулювання та 
якості, які отримані в рамках виконання НДР за державним 
замовленням №011U02188 "Розробка виготовлення і експериментальне 
випробування еталонного мобільного вимірювального комплексу для  
безгирної повірки і калібрування великовантажних залізничних 
платформних ваг" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78051  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Леонід Володимирович, Кудряшов Володимир 

Олексійович, Любимов Анатолій Якович, Грабовський Олег 
Вікторович, Добровольська Світлана Василівна, Богун Володимир 
Данилович, Кудряшов Сергій Володимирович  

 
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)  Підручник "Електротехніка в питаннях та відповідях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коломієць Леонід Володимирович. Електротехніка в 

питаннях та відповідях. Підручник : Коломієць Л.В., Кудряшов В.О., 
Любимов А.Я., Грабовський О.В., Добровольська С.В., Кудряшов С.В. / 
за редакцією Коломійця Л.В. - Одеса : Бондаренко М.О., 2016. - 384 с. 

 
Анотація   

Підручник містить основні поняття електротехніки, принцип дії 
елементів та пристроїв електротехніки, що застосовуються в сучасних 
засобах вимірювальної техніки. В ньому викладені як теоретичні, так і 
практичні аспекти сучасної електротехніки в питаннях та відповідях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78052  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Леонід Володимирович, Любимов Анатолій Якович, Бердиєв 

Берди Чариєвич, Кудряшов Володимир Олексійович, Грабовський 
Олег Вікторович, Добровольська Світлана Василівна, Ганєва Таїсія 
Іванівна, Богун Володимир Данилович, Гонтар Аліса 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)  Підручник "Електронні та мікропроцесорні системи автомобілів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коломієць Леонід Володимирович. Електронні та 

мікропроцесорні системи автомобілів : Коломієць Л.В., Любимов А.Я., 
Бердиєв Б.Ч., Кудряшов В.О., Грабовський О.В., Добровольська С.В.,  
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                                                            Ганєва Т.І., Богун В.Д., Гонтар А.А. / за редакцією Коломійця Л.В. - 
Одеса : Бондаренко М.О., 2017. - 404 с. 

 
Анотація   

Підручник містить відомості про електронні та мікропроцесорні 
системи автомобіля, датчики, що застосовуються в електронних та 
мікропроцесорних системах автомобіля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78053  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подостроєць Кирил Олександрович, Коломієць Леонід 
Володимирович, Дяченко Олександр Феодосійович, Братченко 
Геннадій Дмитрович, Бугаєв Сергій Вікторович, Шкуліпа Павло 
Альфредович  

 
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)  Монографія "Метрологічне забезпечення геодезичних вимірювань"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Подостроєць Кирил Олександрович. Метрологічне 
забезпечення геодезичних вимірювань : Подостроєць К.О., Коломієць Л.В., 
Дяченко О.Ф., Братченко Г.Д., Бугаєв С.В., Шкуліпа П.А. / за 
редакцією Коломійця Л.В. - Одеса : Бондаренко М.О., 2017. - 200 с.   

 
Анотація   

В монографії представлений аналіз сучасного стану справ у сфері 
геодезичних вимірювань та метрологічного забезпечення геодезичних 
приладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78054  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оробєй Віктор Федорович, Дащенко Олександр Федорович, Коломієць 

Леонід Володимирович, Лимаренко Олександр 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)  Монографія "Методы определения напряжений и деформаций в 

инженерных сооружениях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Оребей Виктор Федорович. Методы определения 

напряжений и деформаций в инженерных сооружениях. Монография : 
Оробей В.Ф., Дащенко А.Ф., Коломиец Л.В., Лимаренко А.М. - Одесса : - 
Бондаренко М.А., 2016. - 268 с. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78055  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Леонід Володимирович, Дащенко Олександр Федорович, 

Лимаренко Олександр Михайлович, Горін Вадим Вікторович, Лобус 
Руслан Степанович  

 
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)  Монографія "Основы проектирования металлоконструкций 
специальных кранов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коломиец Леонид Владимирович. Основы проектирования 

металлоконструкций специальных кранов : Коломиец Л.В., Дащенко А.Ф., 
Лимаренко А.М., Горин В.В., Лобус Р.С. - Одеса : - Бондаренко М.О., 
2017. - 248 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78056  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оробєй Віктор Федорович, Коломієць Леонід Володимирович, 

Дащенко Олександр Федорович, Діденко Віктор Дмитрович, 
Лимаренко Олександр Михайлович, Овчаров Юрій Вікторович  

 
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)  Монографія "Расчет машиностроительных конструкций численными 
методами". Том 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Оробей Виктор Федорович. Расчет 

машиностроительных конструкций численными методами.  
                                                              Монография в 2-х томах. Том 2 : Оробей В.Ф., Коломиец Л.В.,  
                                                                       Дащенко А.Ф., Диденко В.Д., Лимаренко А.М., Овчаров Ю.В. - Одесса : - 

Бондаренко М.А., 2018. - 340 с.  
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78057  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оробєй Віктор Федорович, Коломієць Леонід Володимирович, 

Дащенко Олександр Федорович, Діденко Віктор Дмитрович, 
Лимаренко Олександр Михайлович, Овчаров Юрій Вікторович  
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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)  Монографія "Расчет машиностроительных конструкций численными 
методами". Том 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Оробей Виктор Федорович. Расчет 
машиностроительных конструкций численными методами. 
Монография в 2-х томах. Том 1 : Оробей В.Ф., Коломиец Л.В.,        
Дащенко А.Ф., Диденко В.Д., Лимаренко А.М., Овчаров Ю.В. - Одесса : - 
Бондаренко М.А., 2018. - 600 с.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78058  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кисельова Ольга Ігорівна, Коломієць Леонід Володимирович, Шевцов 
Андрій Гаррієвич  

 
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 "Якість вищої освіти: організація навчання та 
вимірювання знань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кисельова Ольга Ігорівна. Якість вищої освіти: 
організація навчання та вимірювання знань : [монографія] /                       
О.І. Кисельова, Л.В. Коломієць, А.Г. Шевцов. - Одеса : Бондаренко М.О., 
2017. - 244 с.  

 
Анотація   

У монографії розкриваються теоретико-метологічні питання 
організації навчання та вимірювання знань студентів вищих 
навчальних закладів як основної умови досягнення якості вищої 
освіти, побудованої на засадах сучасної наукової думки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78059  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Леонід Володимирович, Школьник Леонід Семенович, 
Цільвік Олег Валерійович  

 
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)  Навчальний посібник "Метрологічне забезпечення закладів охорони 
здоров'я України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коломієць Леонід Володимирович. Метрологічне 
забезпечення закладів охорони здоров'я України. Навчальний посібник : 
Коломієць Л.В., Школьник Л.С., Цільвік О.В. - Одеса : Бондаренко М.О., 
2017. - 200 с. 

 
Анотація   

В посібнику авторами представлені законодавчі та нормативно-правові 
основи метрологічного забезпечення закладів охорони здоров'я, 
досліджені основні аспекти забезпечення єдності вимірювання, оцінки 
відповідності засобів вимірювальної техніки, організації державного 
метрологічного нагляду у сфері охорони здоров'я і метрологічного 
забезпечення процедур ліцензування  та акредитації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78060  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Леонід Володимирович, Кисельова Ольга Ігорівна, 
Грабовський Олег Вікторович, Волков Сергій Леонідович, Большакова 
Ольга Віталіївна  

 
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 навчання та організації наукових 
досліджень у вищій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коломієць Л.В., Кисельова О.І., Грабовський О.В., 
Волков С.Л., Большакова О.В. Теорія навчання та організації наукових 
досліджень у вищій школі : [навчальний посібник] / Л.В. Коломієць, 
О.І. Кисельова, О.В. Грабовський, С.Л. Волков, О.В. Большакова. - 
Одеса : Видавництво ТОВ "Лерадрук", 2017. - 269 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник присвячено: теоретичним питанням організації 
навчального процесу, розкриттю ефективних шляхів його 
удосконалення; висвітленню педагогічних теорій, концепцій, систем та 
дидактичних засад педагогічного процесу у ВНЗ; питанням 
стандартизації та інтенсифікації навчального процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78061  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Олег Миколайович, Гордієнко Тетяна Богданівна, Коломієць 
Леонід Володимирович, Карпенко Станіслав Романович  

 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Удосконалення методів і засобів оцінювання 
компетентності експертів у сфері технічного регулювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Величко Олег Миколайович. Удосконалення  методів 
і засобів оцінювання компетентності експертів у сфері технічного 
регулювання. Монографія : Величко О.М., Гордієнко Т.Б., Коломієць Л.В., 
Карпенко С.Р. / за ред. Величко О.М. - Одеса : - Бондаренко М.О., 2016. - 
152 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена теорії та практиці оцінювання компетентності 
експертів у сфері технічного регулювання. Основною метою монографії 
є знаходження шляхів удосконалення експертного методу  оцінювання 
компетентності експертів за результатами практичного оцінювання 
експертів у сфері технічного регулювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78062  
 
Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Олег Миколайович, Гордієнко Тетяна Богданівна, Коломієць 
Леонід Володимирович, Шевцов Андрій Гаррієвич  

 
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 "Удосконалення методу групового експертного 
оцінювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Величко Олег Миколайович. Удосконалення методу 
групового експертного оцінювання. Монографія : Величко О.М., 
Гордієнко Т.Б., Коломієць Л.В., Шевцов А.Г. / за ред. Величко О.М. – 
Одеса : - Бондаренко М.О., 2017. - 216 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена теорії та практиці застосування групового 
експертного оцінювання проблемних питань і оцінювання 
компетентності експертів у різних сферах діяльності. Основною метою  
монографії є ознайомлення фахівців з сучасними методами експертного 
оцінювання, складовими впливу на результат групової оцінки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78063  
 
Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боряк Костянтин Федорович, Ганєва Таїсія Іванівна, Коломієць 
Леонід Володимирович, Лимаренко Олександр Михайлович, Лопатін 
Олександр Олександрович  
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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)  Навчальний посібник "Проектування механічних пристроїв для 

транспортної галузі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Боряк Костянтин Федорович. Проектування 

механічних пристроїв для транспортної галузі : навчальний посібник/ 
за ред. д. т. н. К.Ф. Боряка - Одеса. - Бонадренко М.О., 2017. - 200 с. 

 
Анотація   

В посібнику розглядаються приклади практичного застосування 
теоретичних основ з опору матеріалів і тензометрії, наведені 
розрахункові схеми розподілу сил навантаження та розрахунки  на 
міцність конструкції механічних пристроїв, різних за призначенням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78064  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Олег Миколайович, Гордієнко Тетяна Богданівна, Коломієць 

Леонід Володимирович  
 
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)  Монографія "Міжлабораторні порівняльні випробування для 

акредитованих калібрувальних лабораторій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена теорії та практиці оцінювання результатів 
міжлабораторних порівнянь для акредитованих калібрувальних 
лабораторій. Основоною метою монографії є аналіз результатів 
міжлабораторних порівнянь калібрування засобів вимірювальної 
техніки та міжнародних звірянь національних еталонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78065  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Мудрість передвічна. Афоризми давніх українських 
мислителів ХІ - поч. ХІХ ст."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі вміщені афористичні вислови з творів українських церковних 
та державних діячів, філософів, поетів та письменників від часів 
Київської Русі до першої половини ХІХ ст. Афоризми у виданні 
впорядковані у хронологічному порядку, що дає читачеві змогу 
простежити розвиток соціальної та літературної думки в часі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78066  
 
Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Валерій Олександрович  
 
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)  Книга "Наталія Полонська-Василенко. Спогади"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дивовижна доля судилася спогадам видатної української жінки-
історика Наталії Подольської-Василенко: почала писати їх у часи 
виїзду в еміграцію, відразу ж по війні, і довела до понад тисячі сторінок, 
охопивши період від кінця ХІХ ст. до середини ХХ ст. Із того було 
надруковано уривки в різноманітних діаспорних виданнях, а 
машинопис опрацьованих авторкою спогадів загубився так, що вона не 
могла його й сама повернути...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78067  
 
Дата реєстрації авторського права  02.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бросаліна Олена Геннадіївна  
 
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)  Книга "Ігор Качуровський. Спомини і постаті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга спогадів ігоря Качуровського (1918-2013) - видатного 
українського письменника, літературознавця, журналіста Радіо 
"Свобода", професора Українського вільного університету (Мюнхен), 
лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78068  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуміров Михайло Юхимович  
 
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 поезії "Любові паролі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78069  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рисована Зінаїда Геогріївна  
 
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 виховного заходу "Прощавай, Букварику!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78070  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2018  
 
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)  "Limba moldoveneasc?  pentru institu?iile de ?nv???m?nt mediu general 

cu limba moldoveneasc? de predare. Clasa a 5-a"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молдовська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням 
молдовською мовою (5 клас).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78071  
 
Дата реєстрації авторського права  03.04.2018  
 
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)  "Curs integrat "Literatura" (moldoveneasc? ?i universal?). Clasa a 5-a"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молдовська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням 
молдовською мовою (5 клас).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78072  
 
Дата реєстрації авторського права  03.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Некрилов Микола Васильович, Білоусов Юрій 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)  Стаття "Квантовый энергетический преобразователь - стимулятор 
организма /КЭПСтО/ (на теоретической базе открытий)" ("КЭПСтО" )  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено аналіз найбільш відомих пристроїв захисту людини від 
електромагнітних випромінювань, а також від впливу 
випромінювання геопатогенних зон.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78073  
 
Дата реєстрації авторського права  03.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івченко Вячеслав Вікторович  
 
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)  Літературний письмовий твір "Робота дорожнього інформера"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78074  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернік Світлана Дмитрівна  
 
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 "Порівняльне правознавство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78075  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернік Світлана Дмитрівна  
 
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 для самостійної роботи та 

практичних занять з навчальної дисципліни "Екологічне право"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78076  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернік Світлана Дмитрівна  
 
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 для самостійної роботи та 

практичних занять з навчальної дисципліни "Історія держави і права 
зарубіжних країн"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78077  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіщак Юрій Іванович  
 
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 "Адміністративне право. Теоретичні засади та 
практика розгляду звернень громадян"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кіщак Ю.І. Адміністративне право. Теоретичні засади 
та практика розгляду звернень громадян : навчальний посібник /              
Ю.І. Кіщак. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 314 с. 

 
Анотація   

У матеріалах посібника досліджуються теоретико-методологічні засоби 
права громадян на звернення з врахуванням соціально-правового 
інституту та концептуального забезпечення права громадян на 
звернення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78078  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  В'юн Валентин Георгійович, Кіщак Іван Теодорович, Шевчук Сергій 
Петрович, Лагодієнко Володимир Вікторович, Огієнко Альона 
Володимирівна, Шевчук Олена Сергіївна, Порудєєва Тетяна 
Володимирівна  

 
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 для самостійного вивчення 
дисципліни "Організація і методика маркетингових досліджень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організація і методика маркетингових досліджень : 
навчально-методичний посібник для самостійного вивчення  /                    
В.Г. В'юн, І.Т. Кіщак, С.П. Шевчук та ін. ; за заг. ред. І.Т. Кіщака,              
С.П. Шевчука. - Миколаїв : Іліон, 2015. - 312 с. 

 
Анотація   

Матеріали посібника спрямовані на організацію самостійної роботи 
студентів щодо опанування професійних компетенцій з проектування і 
організації маркетингових досліджень  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78079  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіщак Іван Теодорович, Назарова Людмила Володимирівна, 

Порудєєва Тетяна Володимирівна  
 
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 "Управління 

змінами на підприємствах в умовах міжнародних інтеграційних 
процесів через моделювання оптимальної структури виробництва, 
переробки та експорту сільськогосподарської продукції для 
забезпечення сталого розвитку регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78080  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломотько Денис Вікторович, Панченко Сергій Володимирович, 

Ковальов Антон Олександрович, Ковальова Оксана Володимирівна, 
Арсененко Данило 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 "Технологія оцінки комерційної придатності рухомого 

складу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78081  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
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 "А любовь остаётся жить"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78082  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Аналіз ринку ТРЦ Києва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка матеріалів об'єднує результати маркетингових досліджень 
купівельної поведінки і попиту відвідувачів ТРЦ Києва. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78083  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Дашко Володимир Олександрович, Черняк 
Максим Євгенійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smiddle Video Conference Extender v.1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78084  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Дашко Володимир Олександрович, Кривко 
Сергій Антонович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 
 
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 "Smiddle Smart SIP Proxy v.1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78085  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бояренцева Людмила Юріївна, Бояренцев Сергій Михайлович  
 
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 музичних творів "Каруселі дитячих мрій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Щасливе дитинство", "Промінчики", "Моя 
матусенька", "Любій бабусі", "Мама", "Сніжинка", "Пісня бджолят", 
"Каруселі  дитячих мрій", "Ангел", "Цветут полтавские каштаны", "Я 
кохаю тебе", "Шарм-эль-Шейх", "Три бажання", "Найкращий у світі", 
"Романс для двоих", "Любимой", "Коректна ода Ворогам", "Зимові квіти".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78086  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
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)  Науково-літературний твір "Стартап "Програма взаємно-виваженої 
адаптації надбань педагогіки України, зі збереженням їх ядра, та 
європейських норм і цінностей шляхом створення  регіональних, 
топонімічних етнотериторіальних та інших локальних версій та 
подальшої їх імплементації в сукупний продукт "Шкільна освіта 
України ХХІ століття" ©. Шифри: "СП©","ШкОс-ХХІ-УКР©" або  
"SchEdu-XXI-UA©" ("СП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78087  
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Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Сизоненко Віталій Григорович, 
Кільдєєв Віталій Едуардович, Сольоний Євгеній Євгенійович, Хлань 
Людмила Вікторівна, Постельга Світлана Яківна, Іванова Оксана 
Анатоліївна, Власова Наталія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 
Міністерства соціальної політики України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Електронна база даних комп'ютерної програми "Система 
щорічного та оперативного обміну даними з Пенсійним фондом 
України на центральному рівні для призначення субсидій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних призначена для зберігання інформації, даних і методів, за 
допомогою яких відбувається взаємодія з іншими програмно-
апаратними комплексами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78088  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Феофанова Олена Вікторівна, 
Соломаха Тетяна Іванівна, Кучкін Олександр Сергійович, Захарчук 
Наталія Сергіївна, Щербатюк Олександр Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 
Міністерства соціальної політики України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизація обліку отримувачів державної 
допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського 
протесту та студентів (курсантів) вищих навчальних закладів, які 
отримують соціальні стипендії" ("Облік постраждалих учасників 
масових акцій громадського протесту та студентів (курсантів) вищих 
навчальних закладів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою клієнт-серверний веб-додаток, в якому клієнтом 
виступає веб-браузер, а сервером - веб-сервер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78089  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Сизоненко Віталій Григорович, 
Кільдяєв Віталій Едуардович, Хлань Людмила Вікторівна, Іванова 
Оксана Анатоліївна, Власова Наталія Олександрівна, Постельга 
Світлана Яківна, Сольоний Євгеній Євгенійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 
Міністерства соціальної політики України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система  щорічного та оперативного обміну 
даними з Пенсійним фондом України  на центральному рівні для 
призначення субсидій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для зберігання інформації, даних і методів, за 
допомогою яких відбувається взаємодія з іншими програмно-
апаратними комплексами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78090  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Феофанова Олена Вікторівна, 
Соломаха Тетяна Іванівна, Кучкін Олександр Сергійович, Захарчук 
Наталія Сергіївна, Щербатюк Олександр Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 
Міністерства соціальної політики України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Електронна база даних комп'ютерної програми 
"Автоматизація обліку отримувачів державної допомоги постраждалих 
учасників масових акцій громадського протесту та студентів 
(курсантів) вищих навчальних закладів, які отримують соціальні 
стипендії" ("База даних обліку постраждалих учасників масових акцій 
громадського протесту та студентів (курсантів) вищих навчальних 
закладів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних забезпечує централізоване зберігання, обробку і збереження 
в режимі реального часу нормалізованих таблиць з інформацією про 
зазначених осіб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78091  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миць Юлія Олександрівна  
 
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 "Книжка-іграшка "Чарівне лікування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книжка-іграшка створена для дітей молодшого віку, в ній в ігровій 
манері показана гігієна ротової порожнини на побутових прикладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78092  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Андрій Олексійович  
 
Повне ім'я або 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 
розрахунку та використання індексу екологічної модернізації регіонів 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78093  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краснопьоров Андрій Михайлович, Краснопьорова Дар'я Василівна, 
Краснопьорова Ірина Михайлівна  

 
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 "SH"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78094  
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Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краснопьоров Андрій Михайлович, Краснопьорова Дар'я Василівна, 

Краснопьорова Ірина Михайлівна  
 
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 "ДХ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78095  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краснопьоров Андрій Михайлович, Краснопьорова Дар'я Василівна, 

Краснопьорова Ірина Михайлівна  
 
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 "SMOKY HOUSE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78096  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краснопьоров Андрій Михайлович, Краснопьорова Дар'я Василівна, 

Краснопьорова Ірина Михайлівна  
 
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 "ДИМНА ХАТА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78097  
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Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крюков Володимир Костянтинович  
 
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)  Сценографія вистави "Паперові воїни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Декорація: величезне біле полотно з паперу, костюми, грим, надувні 
балони клоунів, реквізит.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78098  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колос 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)  Науковий твір "Корекція функціональних порушень опорно-рухового 
апарату студентів у процесі фізичного виховання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі узагальнено науково-практичний досвід використання 
оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентської 
молоді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78099  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
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 за Кримінальним кодексом 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У творі здійснено комплексне кримінально-правове дослідження 
повторності злочинів як окремої форми їх множинності - переважно її 
теоретичних та нормативних характеристик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78100  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орєхова Олена 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)  Графічне зображення "Горіх"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення являє собою горіх у напіввідкритій шкарлупі та 
серцевиною плоду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78101  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галина Щаслива (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 "СПОЧАТКУ БУЛИ ОЧІ..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78102  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ильминская Юлия (псевдонім), Бурчак Євгенія 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)  Оповідання "О том, как Кротик посадил кедры"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78103  
 
Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчак Тетяна Романівна  
 
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 "Velia 
Brant"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78104  
 
Дата реєстрації авторського права  04.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агеєнко Анатолій 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 "Редмонд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є оригінальним, створеним за індивідуальною ідеєю автора. Твір 
створений з художньо-естетичною та освітньою метою, розповідає 
історію життя дослідника на ім'я Редмонд.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78105  
 
Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

73 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "Трехголовый. Нуар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78106  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івагло Сергій Володимирович, Малафєєв Тімур Романович, 
Коваленко Віталій Володимирович, Герасименко Марина Василівна, 
Горошков Євгеній Ерікович, Горошкова Тетяна Миколаївна, Заговора 
Микола Валерійович, Павлусенко Владислав Юрійович, Вожжов 
Сергій Анатолійович  

 
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 "Соціально-
економічний симулятор із управління ресурсами "Життєвий капітал" 
("Життєвий капітал")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Життєвий капітал" - це складний багатофункціональний інструмент 
для закріплення знань у сфері економіки, напрацювання моделей 
роботи із різними фінансовими інструментами та інструментами 
мінімізації економічних ризиків в ігровій формі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78107  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токар-Чірікалова Світлана Олексіївна  
 
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)  Аудіовізуальний твір "Музичний кліп "Как будто..." ("Начебто...")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78108  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

74 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смідон Анатолій Максимович (BarryOn)  
 
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)  Фотографічний твір "Історія боксу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78109  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осельський Віталій Олександрович, Осельська Леся Михайлівна  
 
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 "Enterprise Resource Planning "Sivers"               
("ЕRP Sivers")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації обліку та управління 
торгівельною діяльністю підприємства. Єдина система забезпечує 
управління обробкою даних, товарними записами, логістикою, 
дистрибуцією, бухгалтерським та податковим обліком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78110  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
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 "ЛОМБАРD" ("ЛОМБАРД")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення двох взаємнопов'язаних елементів, що стилізовано 
відображають деталі ювелірних виробів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78111  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цвєткова Тетяна Павлівна, Остапчук Оксана Петрівна  
 
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 математичного 
моделювання впливу інфільтрації на процес перенесення солей в 
насичено-ненасичених шаруватих ґрунтах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена програма дозволяє отримати чисельний розв'язок крайової 
задачі та провести серію чисельних експериментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78112  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саханський Євгеній Олександрович  
 
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)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Опис методу 
виготовлення зістарених картин на зістареному дзеркалі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для створення зістарених картин на декоративному зістареному 
дзеркалі використовується травлене зістарене дзеркало. На очищену 
поверхню тильної сторони дзеркала наноситься патина, фарби та 
елементи, які додають зістаренності дзеркалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78113  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Олена Олександрівна, Богдан Наталія 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)  Стаття "Ефективність застосування комплексної терапії із 
включенням електрофорезу Неокарипазим-400 та пресотерапії у жінок 
в менопаузальному періоді, що страждають на остеоартроз колінних 
суглобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Якименко О.О., Богдан Н.М. Ефективність 

застосування комплексної терапії із включенням електрофорезу 
Неокарипазим-400 та пресотерапії у жінок в менопаузальному періоді, 
що страждають на остеоартроз колінних суглобів / Одеський медичний 
журнал. 2017. - 2 (160). - С. 35-39. 

 
Анотація   

У творі описано лікування остеоартрозу із застосуванням 
електрофорезу Неокарипазим-400 у сполученні з пресотерапією, яке є 
найбільш ефективним і доступним у порівнянні з існуючими методами 
і може бути використане як терапія вибору при лікуванні даної 
патології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78114  
 
Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сашнєв Георгій Олександрович, Кучерява Ольга Миколаївна  
 
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 "СУБД відеотеки "Film Database"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для роботи з базою даних відеотеки користувача. 
Керування здійснює адміністратор, який має захищений доступ до 
даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78115  
 
Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лоскутов Дмітрій Гєннадьєвіч, Вітєнков Дмітрій Владіміровіч, Буянов 
Нікіта Васільєвіч  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "АБСОЛЮТСОФТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная игра Escape from Tarkov 
(Побег из Таркова)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78116  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лоскутов Дмітрій Гєннадьєвіч, Вітєнков Дмітрій Владіміровіч, Буянов 

Нікіта Васільєвіч  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "АБСОЛЮТСОФТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная игра HIRED OPS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78117  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лоскутов Дмітрій Гєннадьєвіч, Вітєнков Дмітрій Владіміровіч, Буянов 

Нікіта Васільєвіч  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "АБСОЛЮТСОФТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная игра Contractwars Client"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78118  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Андрій Олексійович  
 
Повне ім'я або 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 

проведення моніторингу міжрегіональної та внутрішньорегіональної 
диференціації соціально-економічного розвитку регіонів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена і впроваджена при виконанні НДР за договором № 37 від 
10.09.2008 р. між Радою по вивченню продуктивних сил України НАН 
України та Міністерством економіки України та покладена в основу 
методики оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної 
диференціації соціально-економічного розвитку регіонів, затвердженої 
постановою КМУ від 20 травня 2009 р. № 476.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78119  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Андрій Олексійович  
 
Повне ім'я або 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 оцінки 
ефективності реалізації міських цільових програм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Впроваджена при виконанні НДР за договором № 12-КМДА/2006 від 
09.08.2006 р. між Головним управлінням економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради та Радою по вивченню 
продуктивних сил України НАН України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78120  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Андрій Олексійович  
 
Повне ім'я або 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 "Методичні 
рекомендації з експертної оцінки інвестиційних та інноваційних 
проектів, що потребують державної підтримки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблені і впроваджені при виконанні НДР за договором № 29 від 
26.10.2009 р. між Радою по вивченню продуктивних сил України НАН 
України та Міністерством економіки України. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78121  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зборовська Ольга Федорівна  
 
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 "Adjutor Management System (AMS)" ("AMS")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для управління кадровими ресурсами, яка забезпечує 
безперебійну життєдіяльність кадрового управління, починаючи з  
моменту підбору нового співробітника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78122  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоусько Олександр Андрійович  
 
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)  Книга "Полтавщина. Пам'ять віків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78123  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багінський Владислав Вікторович  
 
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 телевізійного проекту "Фестиваль патріотичної пісні 

"Музика нас з'єднала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78124  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скицюк Володимир Іванович, Клочко Тетяна Реджинальдівна, 
Печонка Мирослава Миколаївна, Булик Михайло 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 ВИМІРЮВАННЯ МІКРОТВЕРДОСТІ 
ДЕТАЛІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78125  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хаустов Дмитро Вікторович, Кузьміних Валерій Олександрович, 
Тараненко Руслан 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 автономної інтерактивної підготовки 
навчальних курсів для електронного навчання "x-Lab.ELMS.CourseBuilder" 
("x-Lab.ELMS.CourseBuilder")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє користувачу створювати, редагувати, 
зберігати у стандартизованому форматі обміну навчальними 
матеріалами SCORM структуру навчального курсу, навчальні модулі, 
автоматизовані тести тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78126  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Юрій Миколайович  
 
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 "Истинный мир (взгляд со стороны). Книга 1. Гражданское 
общество и государство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78127  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приліпко Юлія Олександрівна  
 
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 "Эгрегоры. Антагонисты и Протагонисты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про спеціальний департамент СБУ, який, маючи таку 
"легенду", насправді належить до стародавнього братства, що 
використовуючи можливості енергетичних сутностей (егрегорів), 
стоїть на варті порядку. Головні герої Васильєва Євгенія та Котенко 
Данило мають пройти довгий шлях у викритті антагоністів цієї 
реальності та протагоністів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78128  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приліпко Юлія Олександрівна  
 
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 власних віршів "Фантом флешбеков"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка ліричних віршів, віршів про життя у всій його багатогранності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78129  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань "Пепел надежды"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка включає такі оповідання: "Дижман", "Пепел надежды", 
"Агасфер", "Алексий".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78130  
 
Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борецька Наталія Олександрівна, Боднар Антон 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)  Навчально-методичний посібник "Методика проведення секційних 
занять зі  спортивної гімнастики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розглядаються питання з методики проведення секційних 
занять з гімнастики, методики навчання та техніки виконання 
елементів на гімнастичних снарядах, правила змагань та організація і 
проведення змагань з гімнастики. Посібник призначений для студентів 
вищих навчальних закладів, які вивчають гімнастику та методику її 
викладання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78131  
 
Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борецька Наталія Олександрівна, Грохович 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)  Навчально-методичний посібник "Робочий зошит з дисципліни 
"Методика проведення секційних занять в ЗОШ (гімнастика)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У посібнику розглядаються питання самостійної роботи з даної 
дисципліни, методики навчання та техніки виконання елементів на 
гімнастичних снарядах, правила змагань та організація і проведення 
змагань з гімнастики. Посібник призначений для студентів вищих 
навчальних закладів, які вивчають гімнастику та методику її 
викладання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78132  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Ольга Михайлівна, Твеліна Аліса 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)  Навчально-методичний посібник "Організація та методика масової 
оздоровчої фізичної культури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організація та методика масової оздоровчої фізичної 
культури : навчально-методичний посібник / О.М. Литвиненко,                 
А.О. Твеліна. - Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. - 130 с. 

 
Анотація   

У посібнику розглядаються питання керівництва системою 
фізкультурного руху в Україні, спортивно-масова і фізкультурно-
оздоровча робота у навчально-виховній, виробничій та соціально-
побутовій сферах. Посібник призначений для студентів вищих 
навчальних закладів, які вивчають теорію, методику та організацію 
фізичного виховання і спорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78133  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Ольга Михайлівна, Славітяк Олег Станіславович  
 
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)  Навчально-методичний посібник "Робочий зошит для самостійних 
робіт з теорії і методики фізичного виховання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Литвиненко О.М. Робочий зошит для самостійних 
робіт з теорії і методики фізичного виховання (для студентів 2 курсу 
освітнього ступеня бакалавр) : навчально-методичний посібник /              
О.М. Литвиненко, О.С. Славітяк. - Миколаїв : МНУ імені                            
В.О. Сухомлинського, 2017. - 62 с. 
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Анотація   
Навчально-методичний посібник покликаний допомогти студентам в 
оволодінні теоретичним матеріалом з навчальної дисципліни "Теорія і 
методика фізичного виховання" шляхом самоучіння під час виконання 
самостійної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78134  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Світлана 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 "Стійкий інноваційний розвиток промислового 
підприємства: антикризові механізми забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бондаренко С.А. Стійкий інноваційний розвиток 
промислового підприємства : антикризові механізми забезпечення : 
монографія // С.А. Бондаренко. - Харків : вид-во "ПромАрт", 2017. - 607 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена розробці концептуальних, методологічних та 
методико-прикладних засад і практичних рекомендацій щодо 
формування антикризових механізмів забезпечення стійкого 
інноваційного розвитку підприємств реального сектору економіки на 
основі комплексного дослідження сучасних умов та тенденцій їх 
діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78135  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Тетяна Іванівна (Пані Осте)  
 
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)  Опис навчальної гри з ілюстраціями "Гра 4×4"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Динамічна гра з картками для вивчення різної інформації, розвитку 
пам'яті, мислення та й просто для розваги.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78136  
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Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Артем Сергійович  
 
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)  Збірка фортепіанних творів "Щоденник 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78137  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алієв Сервер Юсупович  
 
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 "CashBeetle"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма становить частину комплексу з контролю за залом ігрових 
атракціонів та дозволяє здійснювати контроль за надходженням 
коштів, проводити облік робочого часу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78138  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільєнко Анатолій 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 "Причина біблійного потопу та небезпека, яка чатує на 
Землю і людство від наступного потопу. Попередження Армагедону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Причина біблійного потопу випливає із наступних відомостей. Земля 
обертається навколо Сонця по круговій орбіті. На Землю діє 
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доцентрова і відцентрова сили. Основна маса планети сконцентрована 
в її розплавленому ядрі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78139  
 
Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покалюк Анатолій Іванович  
 
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)  Пісня "Колискова гір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня має містичний, фантасмагоричний, чарівний та казковий зміст і 
підкреслює незвичайне національне забарвлення Карпатського 
фольклору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78140  
 
Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпень Олена Григоріївна, Віштак Анна 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 "Трансформационно-психологическая игра "Бабочки в 
стихах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра демонструє способи взаємодії людини та її реакції на сценарії та 
ситуації, що пропонує Всесвіт та соціум, та сприйняття підказок та 
знаків від них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78141  
 
Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єресов Володимир Іванович, Попов Станіслав Юрійович  
 
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 "Енергетичний підхід до оцінки умов безпеки 
дорожнього руху"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено матеріал з дослідження взаємодії пасажирського 
маршрутного транспорту з іншими транспортними засобами на 
дорогах другої категорії на мікрорівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78142  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глінська Єлізавета Сергіївна, Хорошаєв Дмитро Євгенович, Клочкова 
Яна Василівна  

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

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

твору (творів)  Книга "Проще простого с Елизаветой Глинской"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78143  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шнурко-Табакова Елліна Володимирівна, Ланде Дмитро 
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 "Система аналізу динаміки інформаційних 
потоків "Big Data Index"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розпізнавання аномалій в динаміці 
тематичних інформаційних потоків, для виявлення і візуалізації 
аномалій у великих за розміром часових рядах динаміки тематичних 
публікацій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78144  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Ты меня волнуешь взглядом лишь маня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78145  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "А ты сотри мои слова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78146  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Ты будешь сладкой такой надеждой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78147  
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Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "От чувств своих, своих к нему"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78148  
 
Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Пелена из слез застилает сон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78149  
 
Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "И наконец я поняла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78150  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
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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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Тысячи теней разорвут твой путь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78151  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "В душе твоей не умерли обиды"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78152  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Ты запомни сейчас простое"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78153  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру "Чорно-білі 
історії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Особисті історії, в яких кожен може побачити себе, знайти свої сенси та 
джерело натхнення. Можуть використовуватися в коучинзі, 
фасилітації та у навчальних процесах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78154  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобирьова Людмила Єгорівна, Доценко Володимир Іванович 
(Dotsenko Volodymyr), Новіков Вадим Михайлович, Бутович Марина 
Ігорівна, Ісаєва Наталія Леонідівна  

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

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

твору (творів)  Інтерактивний навчальний посібник "Цикл лекций по 
эндокринологии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник з ендокринології складений відповідно до навчальної 
програми з ендокринології для студентів вищих медичних закладів 
освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, затвердженої Головним управлінням 
закладів освіти МОЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78155  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Галич Людмила Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ортодонтический атлас вредных детских привычек"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Навчальний посібник складений відповідно до навчальних планів та 
програм до- та післядипломної освіти з фаху "Ортодонтія" у вищих 
медичних навчальних закладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78156  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Галич Людмила Борисівна  
 
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 "Ортодонтичний атлас шкідливих дитячих звичок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник складений відповідно до навчальних планів та 
програм до- та післядипломної освіти з фаху "Ортодонтія" у вищих 
медичних навчальних закладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78157  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куроєдова Віра Дмитрівна, Галич Людмила 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)  Науковий твір "Спосіб визначення ступеня тяжкості логопедичної 

патології ортодонтичних пацієнтів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу запропонованого наукового твору поставлено завдання 
покращення діагностики ступеня тяжкості логопедичної патології у 
пацієнтів із зубощелепними аномаліями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78158  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Марина Іванівна, Гуржій Олена Вікторівна  
 
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, 

похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Алгоритми лікування пацієнтів із ретенцією верхніх 

центральних різців, спричиненою надкомплектними зубами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ортодонтичне лікування пацієнтів із ретенованими центральними 
різцями складне і довготривале. Вибір схеми лікування залежить від 
віку хворого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78159  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринь Володимир Григорович, Свінцицька Наталія Леонідівна, 

Дейнега Тамара Феодосіївна  
 
Повне ім'я або 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 "Спосіб 

морфологічного дослідження малих слинних (губних та піднебінних) 
залоз людини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аналогами корисної моделі є невелика кількість способів дослідження 
мікроскопічних об'єктів. Але всі відомі способи мають певні недоліки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78160  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобань Галина Андріївна, Фаустова Марія Олексіївна, Череда 

Вікторія Володимирівна, Ананьєва Майя 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 "Епідеміологічні та етіологічні аспекети виникнення 

карієсу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Карієс залишається одним з найбільш розповсюджених захворювань, 
для якого характерна пандемічна поширеність у всьому світі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78161  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брежнєва Лідія Юріївна  
 
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)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Корекційна 

програма "Розвиток упевненості в собі під час спілкування іноземною 
мовою за допомогою методу арт-терапії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78162  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Аліна Олександрівна  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Розмежування 

витрат підприємства за окремими видами на основі аналізу матриці 
зіставлення теоретичних підходів щодо їх управління"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В работі проаналізовано найбільш популярні теоретичні підходи до 
управління витратами, визначено їх сутність, основні переваги та 
недоліки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78163  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявцева Оксана Володимирівна  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Оптимізація державних заходів 

з приводу підвищення конкурентоспроможності на національному і 
регіональному рівні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі було виділено й обґрунтовано три напрями, спрямовані на 
підвищення регіональної та державної конкурентоспроможності, а 
саме: зовнішньоекономічна, регіональна і структурна політика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78164  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна, Журавльова Лариса Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Практично-орієнтований кейс-метод навчання в 
системі медичної освіти на основі інформаційних веб-технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасний кейс-метод дозволяє значно посилити практичний аспект 
підготовки майбутніх лікарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78165  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна, Журавльова Лариса Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Інтерактивний тренажер клінічного випадку "Біль в 
грудній клітині"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78166  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юр'єва Ольга Іванівна  
 
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 "Фінансовий менеджмент: 
методичні вказівки до проведення практичних занять для слухачів 
магістратури денної форми навчання за спеціальністю 073 
"Менеджмент" спеціалізації "Управління інтелектуальною власністю" 
та спеціалізації "Управління соціальним закладом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблені практичні роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент", 
що дозволяє сформулювати відповідні компетентності в процесі 
навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78167  
 
Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лунячек Вадим Едуардович  
 
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 "Методологія і організація 
наукових досліджень: методичні вказівки до практичних занять для 
студентів денної форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент", 
спеціалізації "Управління інтелектуальною власністю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблені практичні роботи з дисципліни "Методологія і організація 
наукових досліджень", що дозволяє сформулювати відповідні 
компетентності в процесі навчання за магістерськими програмами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78168  
 
Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шматков Даніїл Ігорович  
 
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)  Навчальний посібник "Соціальна та корпоративна безпека"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В посібнику детально розглянуто актуальні питання соціальної та 
корпоративної безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78169  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лунячек Вадим Едуардович  
 
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 "Креативні технології 
навчання: методичні вказівки до практичних занять для студентів 
денної форми навчання за спеціальністю 015 "Професійна освіта (за 
спеціалізаціями)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розроблені практичні роботи з дисципліни "Креативні 
технології навчання", що дозволяє сформулювати відповідні 
компетентності  в процесі навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78170  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черненко Юлія Юріївна  
 
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 "Управління якістю та 
змінами в організації: методичні вказівки до організації та планування 
самостійної роботи  для студентів освітнього рівня "Магістр" денної 
форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних вказівках надано програму курсу "Управління якістю та 
змінами в організації", перелік лекційних та практичних занять та їх 
тривалість.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78171  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курилко Вадим 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 "Цілу ніч танцюєм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78172  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2018  
 
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 (5-й рік навчання). 5 клас" підручник для закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є основним компонентом навчально-методичного 
комплекту з англійської мови для 5-го класу закладів загальної 
середньої освіти, який розпочинає серію видань для основної школи, 
створеної на основі авторської Концепції формування учнівської 
здібності до міжкультурного спілкування та взаємодії. Навчальний 
матеріал видання передбачає посилення соціокультурної 
спрямованості процесу навчання англійської мови, в центрі якого 
знаходиться особистість учня та його здібність здійснювати іншомовне 
спілкування на міжкультурному рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78173  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кізь Алла Леонідівна, Брюзгіна Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна фірма "КРЕОМА-
ФАРМ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методи контролю якості лікарського засобу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано детальний порядок, що дозволяє контролювати якість 
лікарського засобу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78174  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Василь 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)  Науковий твір "Концепція розвитку системи консультативно-

діагностичних центрів на принципах ДПП"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено концептуальні підходи до моделювання консультативно-
діагностичного центру на основі державно-приватного партнерства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78175  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Василь 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)  Науковий твір "Напрямки підготовки менеджерів для реалізації 

державно-приватного партнерства у системі охорони здоров'я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладені підготовки менеджерів для реалізації державно-приватного 
партнерства у системі охорони здоров'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78176  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрубек Владислав Олегович  
 
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)  Текст пісні "Ти не така, я не такий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст у віршованій формі написано для подальшого його 
використання як тексту музичного твору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78177  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрубек Владислав Олегович  
 
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 "Своє життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст у віршованій формі написано для подальшого його 
використання як тексту музичного твору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78178  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрубек Владислав Олегович  
 
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 "Драконяча кров"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Текст у віршованій формі написано для подальшого його 
використання як тексту музичного твору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78179  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
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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)  Вірш "Коли в твоїй країні ллється кров"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78180  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Ты тратишь силы на обиды"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78181  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетяна Воржева (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 "Небо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний твір (текст до пісні) "Небо", що розрахований на широке 
коло публіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78182  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лоза Наталя Адольфівна  
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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)  Картина "Серпень на Буніна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: пейзаж з видом вул. Буніна на розі з Пушкінською. 
Центром композиції виступає вишукана архітектура готелю 
"Красная".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78183  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лоза Наталя Адольфівна  
 
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 "Дім чорноморських рибалок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: морське узбережжя з хатиною рибалок. Човен, 
невибагливий побут біля будиночка органічно співіснують з простими 
складовими навколишнього світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78184  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лоза Наталя Адольфівна  
 
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 "Одеський берег у вересні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: морський пейзаж з мотивом пляжу біля Жовтого каменя. 
Обрано характерне для образу саме одеського узбережжя денне 
освітлення проти світла - контражур.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78185  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лоза Наталя Адольфівна  
 
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 "Дачний день"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: інтер'єр дачної веранди з видом на садочок і море вдалині. 
Контражурне яскраве освітлення проникає крізь фіранки, зелене листя 
і перетворює просте побутове оточення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78186  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лоза Наталя Адольфівна  
 
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 "Бринить під снігом струмок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: зимовий пейзаж з хатинкою і місточком через струмок. 
Роботу створено на пленері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78187  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крижевська Світлана Григорівна  
 
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 "Степова Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Зображено постать молодої жінки у вінку з польових квітів серед поля 
пшениці, що являє собою поетичний образ України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78188  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крижевська Світлана Григорівна  
 
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 "Синій простір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено морське узбережжя з низьким рівнем горизонту, що створює 
враження безмежного простору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78189  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслова 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)  Картина "Ой гук, мати, гук"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір ґрунтується на однойменній козацькій пісні про похід захисників 
України на бій проти ворога.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78190  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслова Тетяна Миколаївна  
 
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)  Картина "Шлях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: стилізована лінійна фігура жінки, яка є уособленням 
української жінки-дружини-матері, що йде своїм життєвим шляхом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78191  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Збірник звичайних даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка звичайних даних "Каталог "Підприємства, виробництво та 
випускаєма продукція України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78192  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хамалов Ігор Петрович (Воламах Ігор Петрович)  
 
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 "Во Львове, шутят и смеются, но мне в Одессе веселей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78193  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

106 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна система керування орендою 
приміщень для проведення заходів" ("Eventio")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розміщення в глобальній мережі. Програма 
вирішує завдання оренди приміщень для проведення заходів, 
управління цими заходами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78194  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Цикл віршів для оперно-симфонічної вистави "Надія" - Молитва 
мирна про всіх звучить"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вірші православно-християнського змісту про любов до Господа та 
людей. Вірші ліричні, суспільно-політичні, виховні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78195  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Анастасія Михайлівна  
 
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 "Програмна система для мотивування дітей 
"Kidstim" ("Kidstim")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мобільний додаток для мотивування дітей. У системі є два режими: 
режим батьків та режим дітей. Батьки мають можливість додавати 
списки завдань, за виконання яких діти отримують бали і мають змогу 
обмінювати їх на винагороди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78196  
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Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Роман Федорович, Якименко Олександр Григорович, 
Клочков Юрій Юрійович, Креньов Костянтин Юрійович, Гончарук 
Олександр Петрович  

 
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 "Медична інформаційна система 
ALGORITMED" ("MIS-algoritmed")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є веб-додатком, базованим на двох підпорядкованих 
функціональних складових: електронному робочому місці лікаря та 
веб-сервісі зі стандартами кодування, сукупність роботи яких надає 
додаткові можливості для роботи з інформацією про лікувальний 
процес.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78197  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняк Олександр Леонтійович  
 
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 "Наследник Рая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Події твору перенесуть читача у часи світлих і темних ангелів, що 
мають загальну таємницю, пов'зану з печерою нейтральної суті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78198  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестакова Катерина 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)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн логотипу "Намисто"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

108 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78199  
 
Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник творів "Леся Українка. Листи : 1903-1913"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник епістолярної спадщини Лесі Українки за останній період її 
життя. Листи подано без купюр та з дотриманням правопису адресанта. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78200  
 
Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
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 твір навчального характеру "Методика застосування 
методу криміналістичного моніторингу під час досудового 
розслідування кримінальних правопорушень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78201  
 
Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Користін Олександр Євгенійович, Заєць Олександр Михайлович  
 
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)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методика 

імпорту даних та аналізу фінансових трансакцій з використанням 
програмного забезпечення IBM i2 Analyst's Notebook 8.9."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить опис послідовностей дій аналітика під час аналізу великих 
масивів інформації та покрокові приклади завантаження даних про 
фінансові трансакції до аналітичного програмного забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78202  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугайов В'ячеслав Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка головних персонажів серії графічних романів "Княжа Воля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78203  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугайов В'ячеслав Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, збірник 
творів  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний художній твір "Княжа воля "Легенди Хом'якиєва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78204  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабаченко Володимир Петрович  
 
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)  Картина "Вечірній човен. Андрій Антонюк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є посмертним портретом народного художника України Андрія 
Даниловича Антонюка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78205  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабаченко Володимир Петрович  
 
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 "І мертвим, і живим"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є портретом геніального художника та поета Т.Г. Шевченка у віці 
написання "Кобзаря". Зображення Т.Г. Шевченка подано в позі 
натхненного художника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78206  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басанець Лука Валерійович  
 
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 "Прогулянка на сході"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є самостійною частиною серії "Прогулянки". Зображено пейзаж з 
деревами та жінку з дитячим візочком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78207  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басанець Лука Валерійович  
 
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 "Січа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено бійку між козаками та лицарями, це збірний образ 
українського протистояння загарбнику.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78208  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разінкіна Ольга 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)  Картина "Гойдалки ревнощів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: у фігуративній композиції на фоні великих плям 
архітектури на гойдалці юнак і дівчина. Інша дівчина спостерігає за 
ними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78209  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разінкіна Ольга 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)  Картина "Дорогою до річки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: стилізований сільський пейзаж будується великими 
кольоровими плямами. Графічне зображення дерев організує ритм 
композиції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78210  
 
Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разінкіна Ольга 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)  Картина "Декоративна екзотика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: натюрморт з ананасом на декоративній розписній тарілці. 
Композиція має чітку геометричну основу, будується на діагоналях 
площини столу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78211  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разінкіна Ольга 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)  Картина "Полуденна спека"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: приморський пейзаж будується великими кольоровими 
плямами. Прохолода блакитного неба контрастує з жовтогарячим 
піском.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78212  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мунтян Стела Дмитрівна  
 
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 "Михайлівський сквер"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: пейзаж з видом Михайлівського скверу в Одесі. Крізь 
дерева видно храм. Роботу створено з натури на пленері, що дозволяє 
втілити сучасний вигляд історичного місця Одеси.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78213  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мунтян Стела Дмитрівна  
 
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 "Осінній натюрморт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: натюрморт з букетами квітів і плодами. У двох глеках 
показано осінні айстри і гілки стиглої калини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78214  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Дмитро 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)  Картина "Одеська"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: умовно-асоціативний пейзажний мотив, що має асоціації з 
Одесою, яскравим світлом і кольором літнього дня, морським 
узбережжям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78215  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Дмитро Олександрович  
 
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)  Картина "Весна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: пейзажний мотив. Дерева на передньому плані з двох боків, 
мов куліси, відкривають поле і ліс, що зеленіє вдалині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78216  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Дмитро 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)  Картина "Двоє"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зоброжено: пейзаж з двома човнами на березі. За прибережними 
хатинками ліворуч видніється сяюча смуга водної поверхні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78217  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Дмитро 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)  Картина "Місто великого сонця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: пейзажний мотив. Дорога між домами веде вниз, де 
відкривається вид на яскраве, осяяне сонцем узбережжя моря.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78218  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Дмитро 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)  Картина "Про що мріють дерева"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: пейзажну композицію з деревами. Крони дерев і простір 
навколо виконано великими декоративними плямами кольору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78219  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Дмитро 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)  Картина "Hope for the best"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: абстрактно-асоціативна композиція. Перший шар - темно-
сині геометричні плями, що нагадують вікна, крізь які видно далекий 
план - зелені і яскраві плями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78220  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Дмитро 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)  Картина "Смугастий вечір на полонині"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: пейзаж з гірськими ландшафтами з високої точки огляду. 
Перший план вирішено декоративно яскравими кольоровими смугами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78221  
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Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нелін Євген Петрович  
 
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   

Зміст підручника сприяє подальшому розвитку математичної культури 
учнів, комплексному оволодінню навчальним матеріалом, 
формуванню ключових і предметних компетентностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78222  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нелін Євген Петрович  
 
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   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підручника сприяє подальшому розвитку математичної культури 
учнів, комплексному оволодінню навчальним матеріалом, 
формуванню ключових і предметних компетентностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78223  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 
Олександрович  

 
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)  "Всесвітня історія (профільний рівень)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику розглядаються основні події світової історії першої 
половини - середини ХХ ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78224  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янчиков Олег Миколайович, Новіков Денис Олександрович, 
Карелов Костянтин Юрійович, Машика Віктор Томашович  

 
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)  "Правознавство (профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підручника орієнтує учнів на засвоєння системи правових знань 
та опанування навчальних компетентностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78225  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крупська Лариса Пилипівна, Тимченко Ірина Євгенівна, Чорна 
Тетяна 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)  "Економіка (профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник знайомить з фундаментальними поняттями, процесами та 
явищами ринкової економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78226  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгань Галина Дмитрівна, Стадник Олександр Григорович  
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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)  "Географія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник становить основу навчально-методичного комплекту й 
містить систему різнорівневих завдань, зокрема завдання щодо 
організації власної навчальної діяльності, а також набір географічних 
карт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78227  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгань Галина Дмитрівна, Стадник Олександр Григорович, Масляк 
Петро Олексійович, Куртей Світлана Леонідівна, Бродовська Оксана 
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)  "Географія (профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник висвітлює особливості соціально-економічного, політичного 
та соціокультурного розвитку країн і регіонів світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78228  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна  
 
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)  "Німецька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник для 
10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої 
іноземної мови в 10 класах і відповідає чинній програмі з іноземних мов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78229  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна  
 
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)  "Німецька мова (6-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник для 

10 класу закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої 
іноземної мови в 10 класах і відповідає чинній програмі з іноземних мов. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78230  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 

Олександрович  
 
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)  "Всесвітня історія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал підручника надасть змогу школярам опанувати 
закономірності розвитку суспільства в соціальній, економічній, 
політичній та культурній сферах, допоможе їм набути навички 
історико-культурного, цивілізаційного підходів в оцінці соціальних 
явищ періоду, що вивчається.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78231  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бар'яхтар Віктор Григорович, Довгий Станіслав Олексійович, 
Божинова Фаїна Яківна, Кірюхіна Олена Олександрівна  
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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)  "Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського 
колективу під керівництвом Локтєва В.М.)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник враховує специфіку четвертого року навчання фізики і 
містить обов'язкові теоретичні відомості, матеріали для мотивації 
навчальної діяльності, приклади розв'язуваних типових задач, 
тематичне узагальнення і систематизацію матеріалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78232  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гельфгат Ілля Маркович  
 
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)  "Фізика (профільний рівень, за навчальною програмою авторського 
колективу під керівництвом Локтєва В.М.)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить приклади розв'язання задач, експериментальні 
завдання, додаткові матеріали до підручника, тестові завдання до 
кожної теми для самоконтролю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78233  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобернік Сергій Георгійович, Коваленко Роман Романович  
 
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)  "Географія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Підручник містить багато цікавих, необхідних для школяра рубрик, 
якісний картографічний матеріал і досконалий методичний апарат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78234  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболь Валерій Іванович  
 
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)  "Біологія і екологія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить матеріал для організації продуктивного навчання, 
особливістю якого є формування в учнів способів репродуктивної й 
продуктивної діяльності для створення особистісних освітніх продуктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78235  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берк Олена Вікторівна  
 
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   

Пісня "Україна"  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78236  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берк Олена Вікторівна  
 
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 "Мама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Мама"  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78237  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
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 "Грешная любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78238  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
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 "Вальс "Фіалка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78239  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлєв Ігор 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)  Стаття "Мультимедійна платформа "PING"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття "Мультимедійна платформа "PING" призначена для 
оперативного спілкування з публічними людьми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78240  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвицький Броніслав Болеславович  
 
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 "Мій Луцьк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом (пісня) присвячений місту Луцьку Волинської 
області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78241  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетяна Воржева (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 "Теплыми ладонями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Теплыми ладонями", що розрахований на 
широке коло слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78242  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетяна Воржева (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)  Музичний твір з текстом "Живая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Живая", що розрахований на широке коло 
слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78243  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетяна Воржева (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 "Ріка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Ріка", що розрахований на широке коло 
слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78244  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетяна Воржева (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 "Зі мною"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір з текстом "Зі мною", що розрахований на широке коло 
слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78245  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  
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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)  Підручник для закладів загальної середньої освіти "Математика.              
5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матеріал з математики у підручнику для учнів 5 класів 
викладено на високому науково-методичному рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78246  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Генерація вагових текстурних карт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує генерацію вагових текстурних карт відповідно до 
заданої функції для визначення при рендерингу тривимірних 
зображень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78247  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Анізотропна фільтрація текстур з 
використанням вагової функції на основі гаусівської моделі пікселя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Шейдерна програма виконує накладання текстур із застосуванням 
анізотропної фільтрації з урахуванням вагових коефіцієнтів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78248  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Генерація текстурних карт відстаней до 
поверхні на основі карт висот з урахуванням видимості точок 
поверхні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма виконує генерацію тривимірних текстурних карт відстаней 
до поверхні на основі карт висот для виконання рельєфного 
текстурування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78249  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Анізотропна фільтрація текстур з 
використанням вагових текстурних карт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Шейдерна програма виконує накладання текстур із застосуванням 
анізотропної фільтрації з використанням вагових текстурних карт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78250  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юскович-Жуковська Валентина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Інформаційні технології електронної освіти: досвід та 
перспективи розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія складається з трьох систематизованих частин. Частина І. 
Інформація та розвиток інформаційного суспільства в умовах 
глобалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78251  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співак Руслан Веніамінович  
 
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 "Строчки о жизни. Мои шестые пятьдесят"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли твори, що були написані у 2017-2018 роках у місті 
Києві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78252  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовський 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)  Картина "Двір на Мастерській"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: пейзажний мотив двору на вул. Мастерській. Проста, але 
колоритна архітектура одеського дворика перетворена осяяною 
світлом квітучою вишнею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78253  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозовський 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)  Картина "У ранкових променях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: морський пейзаж з човном на березі у ранковому 
освітленні. Типовий причорноморський мотив показано проти світла у 
контражурі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78254  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомова-Власова Наталія Георгіївна  
 
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 "Розлив"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: пейзажний мотив розливу річки. Групи дерев на острівцях 
стоять у водяному просторі. Віддзеркалення подвоюють небо внизу 
зображення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78255  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомова-Власова Наталія Георгіївна  
 
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 "Дике поле, південь України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: пейзажний мотив південного степу з конями на першому та 
далекому планах. Коні уособлюють собою простір, волю, швидкість 
вітру, що гонить хвилі трав і хмари по небу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78256  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагуляк Петро 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)  Картина "Сонячний двір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: пейзажний мотив з фрагментом сільської хатини і двору у 
сонячних променях. Відчинена хвіртка праворуч спрямовує до дворика 
і веранди, повитої виноградом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78257  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагуляк Петро 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)  Картина "Груші та виноград"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: натюрморт з фруктами. Жовто-вохристі груші лежать на 
столі на блакитних драперіях різного тону. У центрі композиції тарілка 
з виноградом зеленого, бордового кольорів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78258  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носенко Анна Іванівна  
 
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 "Так для сонечка осінь убралася, мов цариця у свято 
врочистеє"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: березовий осінній гай. Назвою є рядок вірша Л. Українки 
"Осінь". Композицію побудовано на ритмі вертикалей стовбурів дерев. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78259  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носенко Анна Іванівна  
 
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 "Мелодія Аврорі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: куточок Люксембурзького саду (Париж) при сході сонця. 
Скульптура міфологічного персонажа Фавна на постаменті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78260  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носенко Анна Іванівна  
 
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 "Квітучі хмари"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: квітуче дерево у саду. Світлу крону показано у контражурі 
проти сонця, що робить її силует яскравим і пласким на фоні 
блакитного неба.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78261  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носенко Анна Іванівна  
 
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)  Картина "Неткані візерунки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: пейзажний мотив з віддзеркаленням у водах озера. Дерева 
на далекому березі подвоюються у відображенні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78262  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носенко Анна Іванівна  
 
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 "Сакура біля Нотр Дам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: на передньому плані рожеві силуети квітучих дерев сакури, 
на другому плані показано блакитний силует собору Нотр Дам де Парі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78263  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носенко Анна Іванівна  
 
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 "Весна-Nika"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: квітучі дерева у саду на пагорбах. Стежка внизу від лівого 
кута і тіні від дерев спрямовують погляд у центр композиції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78264  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носенко Анна Іванівна  
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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)  Картина "Бузковий вечір. Париж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображено: на передньому плані мости через річку Сену, на далекому 
плані -  будинки і ліворуч вежі собору Нотр Дам де Парі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78265  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музично-драматичний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична вистава "Бычки в томате"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана вистава - це розповідь про життя мешканців одеських дворів            
в різні періоди історії Одеси з використанням як літературного 
матеріалу текстів пісень і живої музики, написаної в період з 1920 по 
1960 роки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78266  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепетан Марія 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)  Художній твір "Безіменна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір художнього спрямування "Безіменна" складається з 80 
невеличких оповідань, об'єднаних між собою біблійною тематикою.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78267  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Целуйко Федір Владиславович  
 
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 науково-прикладного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Додрукарська підготовка оригінал-макетів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник знайомить студентів з основами та деякими особливостями 
технології додрукарської підготовки об'єктів графічного дизайну, книг, 
журналів тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78268  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасинок Вячеслав Володимирович, Кривуц Світлана Василівна, 
Підлісна Ольга Вікторівна  

 
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, 
складений твір, ескіз  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект дизайну ескізних проектів "Інтер'єр сучасного офісу", 
"Експозиція виставки: сучасна конструктивно - модульна кераміка 
"ЦеГлиАрт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проекти розроблені як офісні приміщення для архітектурної дизайн-
студії в стилі мінімалізм з використанням дерева, скла та металу та 
дизайн виставкового простору для експозиції виробів з кераміки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78269  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фокін Сергій Борисович  
 
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 "Ономасіологічний багатомовний 
електронний словник фразеологічних синонімів "Ідеофраз" 
("Ідеофраз")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Словник дозволяє здійснювати пошук фразеологічних одиниць для 
вираження тих чи інших ідей, сформульованих у вигляді метамовних 
дескрипторів, на підставі збігу дескрипторів програма здійснює пошук 
схожих за значенням фразеологізмів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78270  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Годунок Зоряна 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)  Монографія "Герменевтичні студії: проблема герменевтики індивіда 
художньої прози Миколи Хвильового"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Годунок З.В. Герменевтичні студії. Проблема 
герменевтики індивіда художньої прози Миколи Хвильового : 
[монографія] / З.В. Годунок. - Острог : Видавництво Національного 
університету "Острозька академія", 2017. - 80 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена проблемам герменевтики індивіда художньої 
прози Миколи Хвильового. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78271  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринько Аліна Миколаївна  
 
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 "Програмна система моніторингу стану 
довкілля в містах" (City Conditions Controller)  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма складається з двох частин - сайта, призначеного для 
взаємодії з клієнтами, та сервера з базою даних. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78272  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підпала Тетяна Василівна, Крамаренко Олександр Сергійович, Зайцев 
Євген Миколайович  

 
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)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Оцінка 
розвитку ознак молочної худоби голштинської породи з використанням 
ентропійного аналізу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті встановлено ступінь організованості та інформативності для 
корів голштинської породи німецької та української селекції суміжних 
поколінь за ознаками продуктивності, відтворювальної та адаптаційної 
здатності тварин. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78273  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лихач Вадим Ярославович  
 
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)  Монографія "Обґрунтування, розробка та впровадження інтенсивно-
технологічних рішень у свинарстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лихач В.Я. Обґрунтування, розробка та 
впровадження інтенсивно-технологічних рішень у свинарстві : 
монографія / В.Я. Лихач. - Миколаїв : МНАУ, 2016. - 227 с. 

 
 
Анотація   

В монографії науково обґрунтовано та розроблено нові інтенсивно-
технологічні рішення з виробництва продукції свинарства в племінних 
та товарних господарствах Півдня України, враховуючи 
внутрішньогосподарський поділ підприємств на виробничі цехи. 
  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

136 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78274  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архангельська Марина Вікторівна, Папакіна Наталя Сергійовна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-навчального характеру 

"Фізіологія. Зошит для лабораторно-практичних занять студента 
Біолого-технологічного факультету"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зошит складається зі 144 сторінок друкованого тексту. У Зошиті 
представлені інструкції з проведення фізіологічних дослідів згідно з 
програмою дисципліни "Фізіологія с. г. тварин". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78275  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцевляк 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 "Інформаційна система "Електронний рецепт 
"Медстар" (ІС "Медстар")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інформаційна система призначена для побудови контролю обігу 
медикаментів, рецептів та споживання пільгових ліків інформаційного 
простору в межах будь-якої територіальної одиниці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78276  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніков Олексій Рафаельович  
 
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)  Казкова повість "Страшная сказка "Кладбище Майских Жуков"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка про кохання, дорослішання людини та віковічну боротьбу добра 
зі злом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78277  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фатєєв Олександр Михайлович, Фатєєва Ірина 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)  Книга "Апокалипсис от Отца-Создателя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78278  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Людмила 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)  "Хімія (профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до Державного стандарту загальної 
середньої освіти, профільної програми та авторської концепції. 
Підручник вирізняється інноваційною тематичною структурою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78279  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воляр Степан Петрович, Кухній Леся Степанівна  
 
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 "Проект річкового електричного модуля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується розробити річковий електричний модуль, який 
забезпечує виконання функції перетворення кінетичної енергії течива 
річкової води на продуктивну електричну енергію і є альтернативним 
традиційному в Радянському союзі виконанню функції перетворення 
потенційної енергії річкової води, піднятої греблею на висоту 9-10 
метрів, на електричну продуктивну. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78280  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Січкоріз Орест Євгенович  
 
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 "Мультидисциплінарний цикл тематичного 
удосконалення лікарів з актуальних питань сучасної охорони здоров'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведення циклів тематичного удосконалення є прогресивною 
формою освіти на сучасному етапі, яка дозволяє актуалізувати знання 
практичних лікарів в галузі суміжних дисциплін за основною тематикою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78281  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саверченко Василь 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 "Програма обробки зображення методом 
медіанної фільтрації на мові Mathcad"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується програма медіанної фільтрації для поліпшення якості 
зображення, зіпсованого дією імпульсних завад. Програма може  
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використовуватись в учбовому процесі для дослідження методів 
нелінійної обробки зображень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78282  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саверченко Василь 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 "Програма фільтрації зображення методом 
ковзного вікна на мові Mathcad"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується програма фільтрації пошкодженого зображення, 
методом ковзного вікна, коли значення центрального пікселя 
замінюється залежно від маски фільтра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78283  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саверченко Василь 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 "Програма побудови контурів об'єктів на 
зображеннях (мова Mathcad)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується програма побудови контурів об'єктів для чорно-білих 
зображень. Програма може використовуватись в учбовому процесі при 
вивченні дисципліни розпізнавання зображень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78284  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелест Вікторія Станіславівна  
 
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 "Патентний аналіз як інструмент стратегічного 
дослідження основної операційної діяльності інноваційно-
орієнтованого підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується методика аналізу використання нематеріальних активів, 
яку доповнено новим інструментом - патентним аналізом, що дає змогу 
детально розробити ділову та інноваційну стратегії випередження 
конкурентів на вітчизняних і зарубіжних ринках. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78285  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелест Вікторія Станіславівна  
 
Повне ім'я або 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 рішень щодо активізації інноваційного 
процесу та формування патентної політики підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонується процес аналітичного забезпечення управління 
нематеріальними активами, який доповнено процедурами 
обґрунтування патентної політики суб'єктів господарювання, що 
уможливлює реалізацію стратегії інноваційного розвитку та дозволяє 
ідентифікувати ключові фактори ефективної діяльності таких 
суб'єктів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78286  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Любов Іванівна, Шелест Вікторія Станіславівна  
 
Повне ім'я або 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 "Методичні положення аналізу використання 
нематеріальних активів інноваційно-орієнтованих підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Пропонується технологія аналізу нематеріальних активів підприємства 
з урахуванням нового об'єкта аналізу - патентного портфеля, яка 
включє сукупність нематеріальних активів, що складається з 
документально підтверджених виключних і невиключних майнових 
прав на об'єкти права інтелектуальної власності тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78287  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфременкова Алла 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)  Книга "Карты перемен"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ефременкова А. Карты перемен / Алла Ефременкова. - 

Каменец-Подольский : Аксиома, 2018. - 112 с. 
 
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78288  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Наталія 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)  Монографія "Підсудність справ господарським судам України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглядаються теоретичні та практичні питання 
підсудності справ господарським судам України. За результатами 
проведеного дослідження сформульовані пропозиції, спрямовані на 
удосконалення господарського процесуального законодавства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78289  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанчан Андрій Аркадійович, Риженко Ірина Миколаївна, Волкович 

Олена Юріївна, Єщук Ольга Михайлівна, Петренко Наталія Олегівна, 
Болтушенко Дмитро Володимирович, Шевченко Надія Леонідівна  
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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)  Навчальний посібник "Словник законодавчих термінів з 

господарського права України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику представлена у систематизованому вигляді базова 
термінологія з господарського права, яка може бути корисною при 
вивченні всього блока господарсько-правових дисциплін. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78290  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єщук Ольга 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)  Монографія "Адміністративно-правова охорона: теорія, практика та 

перспективи розвитку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії, на основі аналізу чинного законодавства, досвіду країн 
Європейського Союзу, думок учених у сфері адміністративного права 
та практики діяльності публічної адміністрації, розкрито новітню 
теорію адміністративно-правової охорони. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78291  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рута Богдан (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 "Подаруй мені світло"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головна героїня роману - студентка п'ятого курсу, майбутній 
програміст за освітою, Богдана Толока, яка потрапляє у гуртожитку до 
кімнати, де живуть дівчата з інших факультетів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78292  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Типова освітня програма "Гармонія 
інтелекту та здоров'я" (психофізіологічно та когерентно інтегрована 
гармонізувальна корекційно оздоровча)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить комплекс освітніх компонентів для організації 
інтегрованого, особистісно-орієнтованого, безстресового, корекційно 
оздоровчого, превентивного навчання здобувачів початкової освіти, 
створена на основі Державного стандарту початкової школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78293  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борзих Олександр Іванович, Челомбітко Андрій Федорович, 
Стефківський Віктор Михайлович, Ретьман Сергій Васильович, 
Башинська Ольга Володимирівна, Кривошеєв Сергій Петрович, 
Демчук Інга Володимирівна, Лихач Євгенія Антонівна, Кіш Надія 
Миколаївна, Івасюк Неоніла Володимирівна, Мороз Любов Петрівна, 
Коперсако Марія Юріївна, Стародуб Іван 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 "Вимоги до проведення фітосанітарної 
експертизи з виявлення та діагностики шкідливих організмів в 
об'єктах регулювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інтеграція України у європейські структури передбачає ознайомлення 
та детальний аналіз законодавчої документації, що стосується галузі 
забезпечення біологічної безпеки від проникнення на нашу територію 
інвазивних видів потенційно небезпечних організмів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78294  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Дериховська Вікторія 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)  Стаття "The Technology of Self-Assessment of the Quality of Scientific 

Activity of Higher Education Institution as a Factor of Increase of its 
Academic Autonomy"     

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У  творі визначено актуальність реформування системи вищої освіти з 
погляду становлення університетської автономії, зокрема академічної 
автономії у питаннях самостійного визначення власної стратегії у сфері 
науково-дослідної діяльності. Зазначено, що пріоритетним напрямком 
розвитку наукового потенціалу вітчизняної вищої школи є необхідність 
оцінки якості наукової активності ВНЗ, зокрема, шляхом 
впровадження системи міжнародних та національних рейтингів. 
Оскільки об'єктивна рейтингова оцінка наукової активності ВНЗ має 
дуальний характер та здійснює поєднання інтересів як на рівні 
держави (макрорівень), так й на рівні окремого ВНЗ (мікрорівень), 
представлено узагальнюючу схему основних етапів технології 
самооцінки якості наукової активності ВНЗ. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78295  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Вікторія Олексіївна, Шаповалов Валентин Валерійович, 

Бутко Аліна Юріївна, Бутко Любов Анатоліївна, Зброжек Світлана 
Іванівна, Шаповалов Валерій 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)  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи "Клініко-

фармакологічна та фармацевтична характеристика лікарських 
препаратів, що впливають на нервову систему"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клініко-фармакологічна та фармацевтична 

характеристика лікарських препаратів, що впливають на нервову 
систему. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
провізорів-інтернів та слухачів післядипломної форми навчання /           
В.О. Шаповалова, В.В. Шаповалов, А.Ю. Бутко, Л.А. Бутко,                       
С.І. Зброжек, В.В. Шаповалов. - Х. - К., 2017. - 60 с. 

 
Анотація   

Посібник містить тлумачення основних термінів, теоретичну частину, 
що складається з п'яти розділів, питання для первинного контролю 
рівня знань, тестові питання для контролю засвоєння знань при 
самостійній роботі, матеріали для практичних занять і перелік 
літературних джерел.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78296  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Микола Олександрович, Клименко Олександр 

Миколайович, Турчина Катерина 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  "Агромеліоративний стан осушуваних дерново-глейових 

карбонатних ґрунтів Західного Полісся України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клименко М.О., Клименко О.М., Турчина К.П. 

Агромеліоративний стан осушуваних дерново-глейових карбонатних 
ґрунтів Західного Полісся України. Монографія. - Рівне : НУВГП, 2012. 
- 179 с.  

 
Анотація   

Викладено науково-методичні засади з визначення інтегрального 
показника агромеліоративного стану осушуваних дерново-глейових 
карбонатних ґрунтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78297  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Zen Ziron (псевдонім)  
 
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)  Книга "A.Z.Z.U.R.I.N. Кот-Император. Книга первая: Во власти 

времен и веков. Новолуние..." ("A.Z.Z.U.R.I.N.Кот-Император")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Нова гостросюжетна історія написана як для дітей, старше 8 років, так 
і для підлітків та дорослих. Це перша книга з серії однойменних книг 
про неймовірно захоплюючі історії з життя фантастичних істот, назва 
яких - МУРОБАКИ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78298  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полубенцев Володимир Валентинович, Коломієць Сергій 

Володимирович, Бородіна Ганна Юріївна, Гордієнко Дмитро 
Васильович, Новіков Костянтин Борисович, Сверидюк Костянтин 
Костянтинович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Процессинговый центр "KRATOS" (ПЦ 
"KRATOS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма може бути використана для процесування та обліку 
моментальних платежів, прийнятих з будь-якої вітрини платежу: 
термінала Ю, Web-сторінки, програмного забезпечення мобільного 
телефону та інших.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78299  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глєбов Костянтин Борисович  
 
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 "Миниатюры для игры 
"Легенды Сигнума"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою набір мініатюр, які є міфічними вигаданими 
персонажами, створеними у стилі середньовічних міфів, 
скандинавських та кельтських міфів та призначенних для гри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78300  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поляков Ігор Ігорович  
 
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 "Художній виріб декоративно-вжиткового 
призначення, авторська робота: блешня риболовна /підвіска/ блешня 
"Муха-Клопиус" ("Блешня риболовна "Муха-Клопиус")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Підвіска риболовна представлена чудовою імітацією природного 
водяного клопа греблянки. Як наслідок - гарний улов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78301  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  delfineja, Дельфінея (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 "Крылья"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78302  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Валентина Дмитрівна, Коробова Ірина Володимирівна, 
Гончаренко Тетяна Леонідівна  

 
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 "Нові технології в шкільній і вузівській дидактиці 
фізики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто теоретичні та методологічні засади формування 
компетентностей учнів і вчителів. Визначено критерії відбору 
технологій компетентісно-орієнтованого навчання та обґрунтовано 
доцільність їх застосування під час вивчення фізики та інших 
природничих дисциплін у школі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78303  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Lana Yasinsky (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)  Збірник літературних творів "Fairy tales"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник літературних творів містить  казки англійською мовою для 
дітей молодшого шкільного віку. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78304  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Олександр Вячеславович  
 
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 творів "Сборник текстов к авторским песням  
№ 1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78305  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Діана Вікторівна  
 
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 "Осіннє захоплення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78306  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Діана Вікторівна  
 
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)  Твір образотворчого мистецтва "Сузір'я Золоті Риби"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78307  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Діана Вікторівна  
 
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 "Перші зіркі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78308  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Євген Маркович  
 
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 "Нова Школа - Розклад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перша вітчизняна програма в онлайн-режимі. Максимально спрощене 
і швидке введення всіх даних, необхідних для складання розкладу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78309  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Валентина Дмитрівна, Одінцов Валентин Володимирович, 
Немченко Олександр Валентинович, Івашина Юрій Кирилович, 
Кузьменков Сергій Георгійович, Сунденко Ганна Іванівна, Коробова 
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                                                           Ірина Володимирівна, Барильик-Куракова Оксана Анатоліївна, 
Гончаренко Тетяна Леонідівна, Куриленко Наталія Валентинівна, 
Єрмакова-Черченко Наталія Олександрівна  

 
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 літературних творів наукового характеру "Збірник авторських 
навчальних програм з дисциплін кафедри фізики та методики її навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведені авторські програми навчальних дисциплін, які слугують 
основою для розробки викладачами робочих навчальних програм, 
анотацій та планів лекцій тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78310  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барнашова Галина Вікторівна  
 
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)  Твір навчального характеру "Методична розробка "Завдання та 
задачі практичного змісту на уроках математики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розроблено відповідно до програми викладання дисципліни 
"математика" з метою забезпечення ефективнішого засвоєння учнями 
ПТНЗ навчального матеріалу з математики і містить задачі 
практичного змісту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78311  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корхін Арнольд Самуілович  
 
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 аналізу і прогнозування статистичних 
даних" ("ПРОГНОЗ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для обчислення статистичних характеристик 
сукупності різних величин, створення регресійних моделей, а також 
моделей часових рядів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78312  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луньова Ольга Миколаївна, Хижна Олена Борисівна  
 
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)  Дитяча казкова розповідь "Весела пригода Капелюшка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78313  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Звіт про пішохідний туристичний похід 

І категорії складності "Приазовський Rock-степ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В звіті розкриті основні положення туристичного пішохідного походу І 
категорії складності та визначені особливості організації маршруту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78314  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тепленко-Дідик Марина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис телепроекту "БАСТІОНИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис телепроекту, який розповідає про минуле, сьогодення та 
майбутнє повітряних сил ЗСУ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78315  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочкін Євген Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БІ УКРАЇНА РОЗУМІЙ, 
ВИРІШУЙ І ДІЙ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль NPX.DASHBOARD" 
("Система NPX.DASHBOARD")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для відображення індивідуальних звітів банку за 
всіма нормативами та простроченій заборгованості кредитного 
портфеля у вигляді графіків, гістограм різних типів та таблиць.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78316  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочкін Євген Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БІ УКРАЇНА РОЗУМІЙ, 
ВИРІШУЙ І ДІЙ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль NPX.FRONT-END" 
("Програмний модуль NPX.FE")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для організації роботи з ведення рахунків 
клієнтів банку, з метою забезпечення належного рівня сервісу та 
організації безготівкових платежів і грошового обігу за рахунками 
клієнтів банку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78317  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочкін Євген Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БІ УКРАЇНА РОЗУМІЙ, 
ВИРІШУЙ І ДІЙ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль NPX.IFRS" ("Система 
NPX.IFRS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Всеосяжне програмне рішення для підтримки банків відповідно до 
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності 39 та 9.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78318  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочкін Євген Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БІ УКРАЇНА РОЗУМІЙ, 
ВИРІШУЙ І ДІЙ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс NPX" ("Система 
NPX")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є автоматичною банківською системою, що забезпечує 
процеси збору, реєстрації, передачі, обробки, збереження та актуалізації 
даних для управління банківською діяльністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78319  
 
Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочкін Євген Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БІ УКРАЇНА РОЗУМІЙ, 
ВИРІШУЙ І ДІЙ" 
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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 CORE BANKING 
ІNTEGRATOR" ("Система CBI")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для збору та фінальної обробки транзакцій із 
автоматизованої банківської системи для подальшого їх використання 
в обліковому та операційному програмному забезпеченні банків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78320  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбатюк Марина Володимирівна, Кузьменко Оксана Михайлівна, 
Майкова Еліна Вільгельмівна, Шкляр Вікторія Вікторівна, Шевчук 
Владислава Олегівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Міжнародні економічні відносини: теоретичний і 
практичний аспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплексно і систематизовано викладено закономірності та принципи 
функціонування міжнародних економічних відносин, форми, методи та 
інструментарій міжнародного співробітництва та механізмів його 
регулювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78321  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саєнко Геннадій Євгенійович  
 
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 "Клініка Саєнко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78322  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андерсон Оксана Анатоліївна, Вихренко Марина Анатоліївна, 
Чернінський Андрій Олександрович  

 
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)  "Біологія і екологія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до Державного стандарту середньої 
загальної освіти, базової програми та авторської концепції.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78323  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Олег Григорович, Ільчук Оксана 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 "Методика бенчмаркінгу охорони праці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено та наведено методику бенчмаркінгу охорони праці, яка 
сприяє новим підходам до вирішення завдань управління охороною 
праці. Вона полягає у тому, щоб на основі дослідження встановити 
потребу в змінах і досягти  успіху в результаті цих змін. Наведено 
структуру заходів з охорони праці та етапи системи управління, що 
включають бенчмаркінг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78324  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Ніна Антонівна, Года Ольга Юріївна  
 
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 оцінювання невизначеності комплексного 
показника якості складного об'єкту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78325  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чекмарьов Володимир Гнатович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "КИЇВПРОЕКТ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір містобудування  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору містобудування "Генеральний план міста Києва на 
період до 2020 року"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект складається з двох об'єднаних частин: текстової та графічних 
матеріалів. Твір є основним містобудівним документом, який визначає 
принципові методи вирішення розвитку планування, забудови та 
іншого використання території міста.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78326  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Віталій Сергійович, Кульчицький Станіслав Владиславович  
 
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)  "Історія України (профільний рівень)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78327  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Віталій Сергійович, Кульчицький Станіслав Владиславович  
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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)  "Історія України (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78328  
 
Дата реєстрації авторського права  16.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбасенко Юрій Іванович  
 
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)  "Зарубіжна література (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78329  
 
Дата реєстрації авторського права  16.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слоньовська Ольга Володимирівна, Мафтин Наталія Василівна, 
Вівчарик Наталія 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)  "Українська література (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78330  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слоньовська Ольга Володимирівна, Мафтин Наталія Василівна, 
Вівчарик Наталія 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)  "Українська література (профільний рівень)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78331  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Андрій Юрійович, Рудь Олена Леонідівна  
 
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 російською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78332  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Нелля Володимирівна, Косянчук Сергій Володимирович  
 
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 (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти з навчанням російською мовою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78333  
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Дата реєстрації авторського права  16.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбасенко Юрій Іванович  
 
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)  "Зарубіжна література (профільний рівень)" підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78334  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчарик Роман Юрійович, Камінська Тетяна Григорівна, Охріменко 
Ігор 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 "Автоматизоване робоче місце "Приймальна 

комісія вищого навчального закладу" (АРМ "Приймальна комісія 
ВНЗ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою комп'ютиризоване робоче місце, оснащене 
технічними засобами автоматизації і допоміжним обладнанням, що 
базується на електронних робочих таблицях MS Excel, де здійснюється 
професійна діяльність інспектора приймальної комісії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78335  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грязнов Дмитро Олександрович, Пешкін Антон Михайлович, 

Грязнова Галина Петрівна  
 
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 "Програмна структура (фреймворк) у вигляді 

готової до використання програми із супутніми бібліотеками для 
проведення навантажувальних тестів програмного забезпечення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для проведення усіх видів навантажувального 
тестування. В результаті тестування автоматично генеруються звіти по 
тестових сценаріях. Дані звіти містять різноманітні показники та 
метрики по оцінці продуктивності будь-якого програмного 
забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78336  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грязнов Дмитро Олександрович, Пешкін Антон Михайлович, 
Грязнова Галина Петрівна  

 
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 "Програмна структура (фреймворк) у вигляді 
готової до використання програми із супутніми бібліотеками для 
проведення тестування бек-енду програмних додатків, орієнтованих на 
інтеграцію"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний фреймворк реалізує тестові методи та шаблони, що призначені 
для написання тестів для тестування бек-енду програмних додатків, 
орієнтованих на інтеграцію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78337  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грязнов Дмитро Олександрович, Пешкін Антон Михайлович, 
Грязнова Галина Петрівна  

 
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 "Програмна структура (фреймворк) у вигляді 
готової до використання програми із супутніми бібліотеками для 
проведення тестування веб-сервісів на основі REST-інтерфейсу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізує базові інструменти для тестування веб-сервісів на 
осові REST-інтерфейсу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78338  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замуренко Артем Сергійович, Сябрук Ігор Миколайович, Марола 

Олесь 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 "Система автоматизованого тестування знань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма може бути використана для тестування знань студентів та 
учнів. Програма автоматично формує результати тестування і дозволяє 
вивести їх на екран або принтер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78339  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гришко Богдан 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 "Комп'ютерна програма для фрагментарної 

обробки зображень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для обробки цифрових зображень, які були 
зроблені користувачами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78340  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корецький Олег Андрійович  
 
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 обробки та систематизації уривків із 

книг" ("Просто Цитатник")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається із серверної частини та клієнтських додатків, 
які у комплексі дозволяють систематизувати та редагувати улюблені 
уривки з прочитаних книг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78341  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараненко Ірина Всеволодівна  
 
Повне ім'я або 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 проведення конкурентного маркетингового 
аудиту підприємства на цільових зовнішніх ринках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить процедуру проведення аудиту для прийняття 
стратегічних рішень щодо виходу підприємств на зарубіжні ринки з 
конкурентноспроможною продукцією або посилення конкурентної 
позиції виробників, які вже присутні на зарубіжних ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78342  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараненко Ірина Всеволодівна  
 
Повне ім'я або 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 "Геопросторові моделі інноваційної 
конкурентоспроможності країн"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано стратегічні геопросторові моделі інноваційної 
конкурентоспроможності країн на засадах виокремлення 
геоінноваційних кластерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78343  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараненко Ірина Всеволодівна  
 
Повне ім'я або 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 геоінноваційних кластерів країн"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано концепцію геоінноваційних кластерів у складі країн з 
подібними характеристиками інноваційного потенціалу, визначено їх 
місце в структурі глобальної інноваційної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78344  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Золотарьов Дмитро Анатолійович, Богаєвський Дмитро Анатолійович, 
Дудінова Олена 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 "Система дистанційного навчання "Евклід" 
("СДН "Евклід")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує організацію та управління процесом навчання у 
дистанційній формі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78345  
 
Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявцев Дмитро Станіславович, Колодний 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 "Інформаційна технологія візуального 
моделювання тернарних гештальт-ранжувань на крузі переваг (ТеГР)" 
("ТеГР")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма допомагає користувачу ефективно виявити оптимальну 
альтернативу із використанням теорії прийняття рішень та 
моделювання систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78346  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Львов Олександр Олегович, Жабко Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Музична психодрама та музикотерапевтичні розстановки. Інтеграція 
музикотерапії, психодрами, арт-терапії та інших технік, як спосіб 
саморозкриття" ("Музична психодрама та музикотерапевтичні 
розстановки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музична психодрама - це інтеграція технік музичної психотерапії з 
психодрамою для реалізації розширеного терапевтичного та 
психологічного методу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78347  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошина Ольга Дмитрівна  
 
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 "Проект 
Положення про проведення Відкритого театрального фестивалю 
української драматургії "Дніпро. Театр. UA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою проведення фестивалю є поєднання драматургічного матеріалу 
українських авторів з професійними театральними діячами та 
оприлюднення результатів цього процесу шанувальникам театральної 
творчості.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78348  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пацюченко Станіслав Олегович  
 
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 "Опис структури сайту "Flex.ua" 

("Flex.ua")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78349  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Елена Солнечная (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

"Описание технологии изготовления и применения вибрационно-
частотних резонаторов "Живые мандалы Елены Солнечной"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78350  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєв Микола Едгардович, Анісімова Юлія Павлівна, Бабій 

Оксана Юріївна, Бабятинська Юлія Олександрівна, Байло Іван 
Яковлевич, Балабуха Катерина Володимирівна, Варєшкіна Наталія 
Володимирівна, Георгієвська Катерина Валеріївна, Гроза Ірина 
Миколаївна, Гусейнова Каміла Сарханівна, Дихта Наталя Миколаївна, 
Капінус Олена Леонідівна, Наконечна Оксана Василівна, Юлінецька 
Юлія Василівна, Шевченко Ганна В'ячеславівна  

 
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)  Англо-український словник термінології міжнародного права 

"ENGLISH-UKRAINIAN INTERNATIONAL CASE LAW 
DICTIONARY"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Словник є результатом актуальних лексикографічних досліджень в 
галузі юридичної термінології, юридичної лексикографії та 
порівняльної юриспруденції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78351  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аніскін Ігор Леонідович, Ліщук Іван Іванович, Донець Богдан 
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)  Сценарна заявка телевізійного проекту "Билет в один конец"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описано телевізійний проект у жанрі тревел-шоу, за правилами 
якого українські артисти - учасники програми, перебуваючи за кордоном, 
повинні самостійно заробити на зворотний квиток своєю творчістю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78352  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарчуткін Олександр Леонідович, Трайно Андрій Сергійович, 

Причиненко Денис Вячеславович, Андрієнко Богдан Юрійович, 
Остренко Максим 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 "Програма розрахунку теплових процесів в 

силових трансформаторах і шунтуючих реакторів, включаючи 
розрахунки теплообмінників, магнітопровіда, обмоток і відводів "TR-
HEATING" ("TR-HEATING")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку теплових процесів в різних 
частинах силових трансорматорів та шунтуючих реакторів на базі  
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рішення диференціальних рівнянь теплообміну з граничними умовами 
на основі критеріїв подібності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78353  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сатановський Анатолій Сергійович, Ігнатьєв Денис Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженною відповідальністю "Мобіус Софтвер" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Медична інформаційна система 
"Hіppocrates" ("MIC "Hіppocrates")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Медична інформаційна система, що забезпечує якісний електронний 
документообіг лікувально-діагностичного процесу у медичному 
закладі, незалежно від його форми власності, спеціалізації або профілю. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78354  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
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 "Dynamic Web Scanner (Дайнемік Веб 

Сканнер)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма працює за унікальним алгоритмом, який дозволяє 
користувачеві, після введення заданих установок, знайти потрібний 
обсяг персональних веб-сайтів компаній, використовуючи як 
ідентифікатор тільки назву компанії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78355  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Ірина Володимирівна  
 
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 "АТО. Історія героїв в обличчях" соціально-документальні 
програми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Синопсис соціальної документалістики, відтворення портретів людей, 
які загинули, захищаючи країну.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78356  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качановецький Руслан Степанович  
 
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)  Літературний письмовий твір "Програмний комплекс обробки 
телефонних дзвінків СОТа" ("СОТа")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Концептуальний опис програмного забезпечення, що здійснює обробку 
телефонних дзвінків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78357  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черненко Наталя Олександрівна, Корогодова 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)  Навчальний посібник "Рекомендації до проходження педагогічної 
практики для аспірантів спеціальності 051 "Економіка", спеціалізації 
"Міжнародна економіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для активізації процесу педагогічної підготовки аспірантів в 
навчальному посібнику розміщено спеціальні методичні рекомендації 
до проведення навчальних занять.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78358  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черненко Наталя Олександрівна, Корогодова Олена Олександрівна, 
Коновалова Надія 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)  Навчальний посібник "Рекомендації з організації, підготовки, 
проведення та оцінювання практик студентів освітніх ступенів: 
бакалавр, магістр та доктор філософії, галузь знань 05 - соціальні та 
поведінкові науки, спеціальності 051 "Економіка", спеціалізації 
"Міжнародна економіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить всі необхідні структурні елементи: опис всіх типів 
практик, мету та завдання практик.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78359  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
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 "Система електронного документообігу 
"Megapolis.DocNet"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів документообігу у 
комерційних структурах, підприємствах та інших суб'єктах господарчої 
діяльності України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78360  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Тетяна Леонідівна  
 
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 "Ніченька"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78361  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Тетяна 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)  Пісня "Для тебе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78362  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Тетяна 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)  Пісня "Новорічне свято"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78363  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу 

"Megapolis.DocNetEU"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для автоматизації процесів документообігу у комерційних 
структурах, підприємствах країн Європи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78364  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якушенко Сергій Олександрович, Сорокін Олексій Максимович, 

Литвиненко Олександр Віталійович, Обіход Юрій Олексійович, Цап 
Володимир Володимирович  

 
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 учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальне видання "Методичні вказівки щодо виконання курсового 

проекту з дисципліни "Експлуатація та ремонт двигунів"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки допоможуть здобувачеві вищої освіти поетапно 
виконати курсовий проект з дисципліни "Експлуатація та ремонт 
двигунів".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78365  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комліченко Оксана Олександрівна, Арбузова Юлія Вікторівна  
 
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 самостійної роботи з 

дисципліни "Фінансово-економічний аналіз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки сприятимуть систематизації знань та опануванню 
методики фінансового аналізу і прогнозування банкрутства 
підприємства за оновленими формами фінансової звітності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78366  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Веб-сайт 
www.studwork.in.ua" ("www.studwork.in.ua")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78367  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Похідний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів до пісень "Step forth"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли переклади пісень англійською мовою: "Step forth", 
"Flower", "We".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78368  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гелла Тамара Петрівна  
 
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 "Професійна та практична 
підготовка. Технологічні процеси обробки чоловічих брюк: методичні 
вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми 
навчання спеціальності 182 "Технології легкої промисловості"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються способи обробки та з'єднання вузлів швейного 
виробу чоловічих брюк.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78369  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Деревенець Сергій Миколайович  
 
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 "Фізичне виховання: 

методичні вказівки по організації і плануванню самостійної роботи з 
гирьового спорту для студентів денної форми навчання всіх 
спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розроблені практичні роботи з дисципліни "Фізичне 
виховання".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78370  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корпач Анатолій Олександрович, Дмитренко Володимир Ількович, 

Кухтик Віктор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

"Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
"Термодинаміка та теплові процеси зварювання" для студентів 
спеціальності 131 "Прикладна механіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78371  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярних Тетяна Григорівна, Орловецька Нінель Фатехівна  
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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 "Методичні 
рекомендації "Ділова гра за темою "Технологія інфузійних розчинів в 
лікарняній аптеці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведена методична розробка проведення лабораторного заняття за 
темою "Технологія інфузійних розчинів в лікарняній аптеці" у вигляді 
ділової гри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78372  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудий Тарас 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 "Інформаційно-аналітична система CSM" 
("CSM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78373  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудий Тарас 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 "Інтегральний програмний комплекс "Beta-
Dream" ("Beta-Dream")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78374  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

175 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Світлана Михайлівна  
 
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 авторської телевізійної художньо-аналітичної програми 
"ПОРТРЕТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначення програми - розкриття психології творчості митця, його 
методології, виявлення та аналіз мистецького доробку майстра, 
коментарі експертів, фахівців. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78375  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грач Олександр Іванович, Грач Андрій Олександрович, Малоголовка 
Олександр Андрійович, Креньов Костянтин 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру  "Аденомозан" 
(спиртовий екстракт для лікування доброякісної гіперплазії 
передміхурової залози)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто лікарські форми лікування аденоми простати на основі 
природних компонентів, які мають низьку токсичність, відносну 
дешевизну, практичність, відсутність побічної дії, простоту у 
виготовленні, що дозволяє робити їх доступними для широких верств 
населення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78376  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зброжек Світлана Іванівна, Шаповалов Валентин Валерійович, 
Радіонова Вікторія Олександрівна, Шаповалова Вікторія Олексіївна, 
Гудзенко Андрій Олександрович, Шаповалов Валерій Володимирович  

 
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)  Брошура "Організаційно-правові особливості обігу наркотичних 
лікарських засобів у закладах охорони здоров'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організаційно-правові особливості обігу наркотичних 

лікарських засобів у закладах охорони здоров'я : методичні 
рекомендації / Зброжек С.І., Шаповалов В.В. (мол.), Радіонова В.О., 
Шаповалова В.О., Гудзенко А.О., Шаповалов В.В. - Харків, 2018. - 28 с. 

 
 
Анотація   

Методичні рекомендації містять загальну характеристику 
наркотичних засобів, огляд законодавчої бази України щодо правил їх 
обігу, особливості виписування рецептів на лікарські засоби тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78377  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гудзенко Андрій Олександрович, Осинцева Аліна Олександрівна, 

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 "Дослідження обігу спиртових лікарських засобів у закладах 

охорони здоров'я на регіональному рівні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дослідження обігу спиртових лікарських засобів у 

закладах охорони здоров'я на регіональному рівні : методичні 
рекомендації / А.О. Гудзенко, А.О. Осинцева, В.В. Шаповалов,                  
В.О. Шаповалова, В.В. Шаповалов. - Харків, 2018. - 16 с. 

 
 
Анотація   

Методичні рекомендації містять результати аналізу фармацевтичного 
ринку України та обігу спиртових лікарських засобів на етапі 
державної закупки закладами охорони здоров'я Харківського регіону. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78378  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жиленко Тетяна Іванівна, Кудрявцев Антон Михайлович, Захаркевич 
Оксана Василівна, Шуда Ірина Олександрівна  

 
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 "MMFA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма використовується для розрахунку показників шорсткості на 
базі мультифрактального аналізу фрагмента тканини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78379  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радіонова Наталія Йосипівна  
 
Повне ім'я або 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 розподілу непрямих затрат на основі вибору 
обґрунтованих баз розподілу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Констатовано, що непрямі затрати підприємства розглядаються в 
управлінському аналізі залежно від цілей управління. Зазначено, що 
вибір баз розподілу непрямих затрат є дієвим інструментом, який 
дозволяє керівництву підприємства оперативно варіювати цінами на 
вироблену продукцію. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78380  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радіонова Наталія Йосипівна  
 
Повне ім'я або 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 "Методичне забезпечення аналізу впливу затрат 
підприємства на економічні результати його функціонування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано вплив управління затратами підприємства на 
ефективність його діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78381  
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Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугаєвська 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)  Науковий твір "Правовое регулирование отношений в сфере 
служебного изобретательства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аналізується проблема правовідносин між суб'єктами прав на службові 
об'єкти промислової власності, а також запропоновано ефективний 
механізм їх правового регулювання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78382  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугаєвська 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)  Науковий твір "Жизненный цикл обьекта интеллектуальной 

собственности - проблемы классического подхода"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто проблеми класичного підходу в трактуванні життєвого 
циклу об'єкта інтелектуальної власності. Доведено необхідність 
правового регулювання окремих етапів його життєвого циклу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78383  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугаєвська 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)  Науковий твір "Определение эффективности использования факта 

регистрации авторских прав на произведение для обеспечения 
доказывания авторства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено правовий статус процедури реєстрації авторських прав на 
твір, а також її ефективність для забезпечення доведення авторства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78384  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугаєвська 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)  Науковий твір "Перспективы управления правами интеллектуальной 
собственности в высших учебных заведениях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виявлено перспективи управління інтелектуальним потенціалом 
вищих навчальних закладів. Обґрунтовано необхідність створення 
системи управління правами інтелектуальної власності у вищих 
навчальних закладах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78385  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталевич Наталія Петрівна  
 
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 "Соняхи миру"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Композиція написана на реальних подіях після розповідей брата, 
військового хірурга, полковника Герасименка О.С., який врятував 
сотні військових у зоні бойових дій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78386  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталевич Наталія Петрівна  
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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)  Музичний твір з текстом  "Наказ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Композиція присвячується українським військовим та їх родинам. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78387  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталевич Наталія Петрівна  
 
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 "Грай, моя гітаро!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Романтична балада "Грай, моя гітаро!" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78388  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталевич Наталія Петрівна  
 
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 "Сік кленовий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Композиція написана на реальних подіях у стилі поп-музика, 
присвячена українським військовим та їх родинам. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78389  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталевич Наталія Петрівна  
 
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 "Lieblingsstadt Berlin"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір - гімн у стилі поп-музика на текст німецькою мовою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78390  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревуцька Ганна 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 "Методика корекції похибки вимірювання змінної 
напруги та струму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана методика може бути використана як для апаратної, так і для 
програмної корекції вимірювання змінної напруги та струму. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78391  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрей Восточный (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 "Азарт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78392  
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Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
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), збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Цикл віршів "Разговор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78393  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катеринко Олена Ігорівна  
 
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 "Залізобетонне перекриття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78394  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрянський Ігор Михайлович  
 
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 "Welcome To Ukraine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78395  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аніскін Ігор Леонідович, Донець Богдан 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)  Сценарна заявка телевізійного серіалу "Соседи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описано концепт телевізійного серіалу у жанрі комунальна 
комедія, сюжет якого розвивається навколо долі двох сімей, що через 
шахрайство купують одну і ту ж квартиру. Мета кожної сім'ї - вижити 
небажаних сусідів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78396  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адамов 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 "Програма розрахунку галузевих гарантій 
штатної чисельності та оплати праці підприємств комунальної 
інфраструктури, енергетики та житлово-комунального господарства 
"ЖКГ: ШТАТНИЙ РОЗПИС" ("ЖКГ: ШТАТНИЙ РОЗПИС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку галузевих гарантів нормативної 
штатної чисельності та умов оплати праці на підставі норм та положень 
колективних угод, що укладені на галузевому рівні соціального діалогу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78397  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комплект из четырех многоязычных 
программ оптимизации доставки пассажира городским транспортом  
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                                                           версии 1.2: MLIS PTPDO 1.2, LVP MLIS PTPDO 1.2, AWP MNIS PTPDO 
1.2 и OM PTPDOml 1.2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програми призначені для знаходження в звичайному і мережевому 
режимах, а також на будь-яких мовах їх інтерфейсів оптимальних 
стратегій перевезення пасажирів існуючим міським транспортом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78398  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комплект из четырех многоязычных 
программ оптимизации транспортных перевозок версии 1.6: MLIS TO 
1.6, LVP  MLIS TO 1.6, AWP MNIS TO 1.6  и OM TOml 1.6"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програми призначені для знаходження в звичайному і мережевому 
режимах, а також на будь-яких мовах їх інтерфейсів оптимальних 
стратегій перевезення вантажів або людей одним транспортом  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78399  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутіков Дамір Олександрович (damirkut)  
 
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 "Кросплатформова екосистема програмних 
компонентів "Prototypus Operationis Testificationis pro Morbi Anime et 
Nervi" ("Екосистема програмних компонентів POTesMANU")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для отримання, збереження та аналізу 
результатів досліджень у галузі медицини за допомогою електронних 
пристроїв з сенсорними екранами.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78400  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорович Олег Євгенович, Губка Сергій Олексійович, Дергачов 
Володимир Андрійович  

 
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 перетворення логічних функцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для перетворення логічних функцій в 
еквівалентні щодо заданої групи перетворень. Вихідна логічна функція 
задається у вигляді таблиці істинності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78401  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорович Олег Євгенович, Губка Сергій Олексійович, Дергачов 
Володимир Андрійович  

 
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 формування тестових 
послідовностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для побудови контрольних тестових 
послідовностей на базі діагностичної моделі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78402  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорович Олег Євгенович, Губка Сергій Олексійович, Дергачов 
Володимир Андрійович  

 
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 моделювання дискретних 
пристроїв"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для аналізу роботи дискретних пристроїв та 
формування значень сигналів на виходах компонентів для відповідних 
наборів аргументів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78403  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанська Ольга 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 "Мобільний додаток FastAR Kids" ("FastAR 
Kids")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мобільний додаток написаний за допомогою середовища розробки 
Unity 3D, буде доступний для трьох платформ: iOS, Android, Windows 
Phone, а також для безкоштовного завантаження у маркетах, але може 
мати внутрішні опції для покупок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78404  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Маначинський Олексій Андрійович, 
Супрун Роман 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 "Веб-орієнтована програмна платформа для 
створення експертних систем "Gimet"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма надає можливість створювати експертні системи для 
отримання рекомендацій у вузькоспеціалізованій області.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78405  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакуленко Валентина 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 твір "Аспекты живой вечности. Часть 1. Введение в 
информационную медицину"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вакуленко В.П. Аспекты живой вечности. - Алматы, 
2008. - ч. 1 - 182 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78406  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакуленко Валентина 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 твір "Аспекты живой вечности. Часть 2. Введение в 
информационною медицину"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вакуленко В.П. Аспекты живой вечности. - Алматы, 
2008. -  ч. 2 - 198 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78407  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакуленко Валентина 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 твір "Счастливый дневник для волшебного 
преображения"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Счастливый дневник для волшебного преображения / 
Валентина Вакуленко - К. : ТОВ НВП "Інтерсервіс", 2018. - 106 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78408  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костов Руслан Феохарієвич  
 
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 "Любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78409  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костов Руслан Феохарієвич  
 
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 "Стерва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78410  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костов Руслан Феохарієвич  
 
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 "Давай веселее"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78411  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костов Руслан Феохарієвич  
 
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 буду с тобой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78412  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  МOROZOVA (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 "Сиреневое небо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78413  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний альбом "Неизвестный альбом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

190 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78414  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 
образотворчого мистецтва, ілюстрація, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Учение Матери Мира. Лекции-Семинары"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі викладені сакральні знання, які відкривають духобачення і 
духослухання, які знімають покривало і сіди з Найдавнішої 
БАГАРАДАНИ, чиє Предвічне Ім'я ІСТИНА.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78415  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Преображенська Вікторія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 

образотворчого мистецтва, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга  "О Матери Мира"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі зібрані основні цитати. Це допоможе вивчаючим 
використовувати цю книгу як посібник для вивчення Невичерпної 
скарбниці Світової Жіночності, Відкривача  і Духовної Вчительки 
Нової Епохи Водолія. Книга призначена для вибраного кола читачів, 
що цікавляться даною тематикою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78416  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексенко Роман Іванович  
 
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  "Особливості формування світоглядних цінностей 
креативних підприємців в умовах глобальних викликів та трендів 
розвитку сучасного світу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олексенко Р.І. Особливості формування світоглядних 
цінностей креативних підприємців в умовах глобальних викликів та 
трендів розвитку сучасного світу : монографія / Р.І. Олексенко. - 
Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2017. - 228 с. 

 
Анотація   

Здійснено соціально-філософський аналіз феномена світоглядних 
цінностей креативних підприємців в умовах глобальних викликів та 
трендів розвитку сучасного світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78417  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Віра Іларіонівна, Кіцула Любов Михайлівна, Козак Лілія 
Петрівна  

 
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 "Динаміка фізичного розвитку дітей 7-річного віку            
м. Львова за період від 1969 р. до 2015 р."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Динаміку антропометричних показників 7-річних дітей м. Львова 
проаналізовано за період від 1969 р. до 2015 р.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78418  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавренчук Олександра Сергіївна (Саша Лавренчук)  
 
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 короткометражного фільму "Акустика пустоты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація  Сценарій з елементами фентезі та абсурду про вибір головного героя 
(музиканта) між тим, що він вважає справою свого життя 
(перемовинами з іншопланетянами) та своєю сім'єю і всім своїм 
звичним буттям. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78419  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенко Дар'я Сергіївна, Денисюк 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 "Оцінка обмінної потужності в системах з 
магнітопов'язаними елементами. Алгоритм та нормативно-методичне 
забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено аналіз існуючих нормативно-методичних документів, що 
регламентують електромагнітну сумісність в Україні та за кордоном. 
Наведені основні кроки для досягнення електромагнітної сумісності в 
системах, що використовують Smart Grid технології.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78420  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славінська Алла Людвигівна  
 
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)  Стаття "Методологія моніторингу інформаційно-комунікативних 

технологій конструкторської підготовки виробництва одягу" 
("Методика моніторингу конструкторської підготовки швейного 
виробництва")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створені методичні основи застосування інформаційно-
комунікативних технологій в етапах конструкторської підготовки 
виробництва, під якими розуміються у першу чергу особливості 
проектування конструкторської документації в умовах 
експериментального цеху.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78421  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міненко Олеся Василівна  
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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 "Українська шекспіріана ХІХ століття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії представлено детальний історико-літературний огляд 
історії українських перекладів творів та сонетів Шекспіра ХІХ 
століття. Розглянута періодизація та рецепція української шекспіріани 
як явища перекладної літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78422  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калус Костянтин Якович  
 
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 технічного характеру "УСТРОЙСТВО 
ЗАРЯДНОЕ СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ ДЛЯ ЗАРЯДА ТЯГОВЫХ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ СВИНЦОВЫХ БАТАРЕЙ В ШАХТАХ ТИПА 
ЗУ-120 (144)/77-161" ("ЗУ-120 (144)/77-161")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір слугує основою для технічних умов виробництва пристроїв 
зарядних стабілізованих для заряду тягових акумуляторних  
свинцевих батарей в шахтах типу ЗУ-120 (144)/77-161, з номінальною 
напругою 120 В або 144 В та ємністю від 385 Ахч до 805 Ахч від мережі з 
напругою 3×380 В/660 В для використання у вугільній промисловості 
України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78423  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кострицька Анна Олександрівна  
 
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 "Акварель, Колажі, 
Абстракція"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78424  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожухова Тетяна Ігорівна  
 
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)  Збірник музичних творів з текстом для гурту "Halberd" - "Альбом 
"Struggle with yourself"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник музичних творів складається з наступних композицій:                   
1. "Struggle with yourself", 2. "Everybody love sex", 3. "Hello", 4. "Повертайся 
додому", 5. "Дві стихії", 6. "Суржик ганебний", 7. "Ти інша", 8. "Повертайся 
додому (акустика)", 9. "Летючий голландець", 10. "Не тікай".  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78425  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богдан Олексій В'ячеславович  
 
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 "Quantower"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця комп'ютерна програма - це програмне забезпечення (торгова 
платформа) для роботи на фінансових ринках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78426  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полєва Любов Олексіївна (Полевая)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір, фотографічний 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Душа живе. Мы все живые"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка віршів з фотографічними творами українською та російською 
мовами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78427  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Помогайбо Валентин Михайлович, Карапузова 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)  Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти 
"Педагогічна генетика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Помогайбо В.М., Карапузова Н.Д. Педагогічна 
генетика [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів 
освіти / Помогайбо В.М., Карапузова Н.Д. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 
2016. - 189 с. : іл., табл. 

 
Анотація   

У підручнику розкрито спадкові механізми порушень розумового, 
психічного та фізичного розвитку дітей, а також закономірності 
успадкування темпераменту, здатності до навчання, інтелекту та 
обдарованості з метою відповідної корекції навчального процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78428  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Помогайбо Валентин Михайлович, Карапузова Наталія Дмитрівна, 
Карапузова Ірина Валеріївна, Починок Євгенія 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)  Підручник "Основи природознавства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи природознавства : підручн. /                                   
[Н.Д. Карапузова, І.В. Карапузова, В.М. Помогайбо, Є.А. Починок]. - К. : 
ВЦ "Академія", 2014. - 368 с. - (Серія "Альма-матер"). 
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Анотація   
У підручнику розкрито сутність, закони та закономірності фізичних, 
хімічних, фізико-хімічних, біологічних і географічних систем, що дає 
змогу сформувати у свідомості читача науково-природничу картину 
світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78429  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кінаш Олег Богданович (Кінашолько)  
 
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)  Повість-казка "Мандри Юного Принца"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Продовження твору Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц". 
Душа Антуана проходить очищення і летить до планети колишнього 
маленького друга, який подорослішав. Антуан і Юний Принц 
вступають в телепатичний контакт і подорожують світами, які є 
найбільш показовими у житті людей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78430  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поян Владислава Русланівна  
 
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 "Молятся  звезды..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір для хору та солістки, виконується без 
інструментального супроводу "acappella". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78431  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поян Владислава Русланівна  
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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 "Noel"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний твір для голосу та фортепіано.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78432  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванчук Наталія Віталіївна, Филипчук Віктор Леонідович, Мартинюк 
Петро Миколайович, Мічута Ольга Романівна  

 
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 математичного моделювання очищення 
води в біоплато з урахуванням суфозійно-кольматаційних явищ"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторський твір у вигляді комп'ютерної програми являє собою 
використання систем програмуванння для моделювання 
взаємопов'язаних фільтраційних процесів в системі біоплато-               
фільтра з урахуванням суфозійно-кольматаційних явищ в двовимірному 
випадку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78433  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільящук Альона Олександрівна  
 
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 "Збірка зображень 2017-2018"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка зображень 2017-2018 - це колекція векторних ілюстрацій з 
флористичною та абстрактною тематикою, що можуть використовуватися  
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для створення листівок, постерів, банерів, весільної поліграфії, 
патернів та в інших дизайнерських цілях. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78434  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуцол Лариса Петрівна  
 
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)  Книга "Сила гомеопатії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі викладено принципи класичної гомеопатії - потужної системи 
альтернативної медицини, що базується на фундаментальних законах 
Природи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78435  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільящук Олександр Юрійович  
 
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)  Літературний письмовий твір "Подъемно-поворотные ворота на четырех 

рычагах Z-система, без роликов и направляющих" ("Ворота Z-система")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підйомно-поворотні ворота на чотирьох вежелях Z-система (у 
відкритому стані площина воріт і важелі утворюють букву Z, якщо 
дивитися з торця). Весь механізм зібраний на несучій рамі, не потрібні 
ролики і напрямні, установка в отвори з мінімальним одвірком, 
можливість використання воріт як в'їзних з вулиці, бузшумність 
роботи, простота конструкції, дешевизна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78436  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцик Андрій Юрійович  
 
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 "Людина в глобалізаційній культурі Інтернет-

середовища"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Куцик А.Ю. Людина в глобалізаційній культурі 

Інтернет-середовища // Політичне життя. - 2017. - № 4. - С. 71-76. 
 
Анотація   

У статті досліджується сучасний етап становлення інформаційного 
суспільства, заснованого на розвитку новітніх комунікаційних  та 
інформаційних технологій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78437  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підпала Тетяна Василівна, Войналович Сергій Антонович,             
Назаренко Віктор Григорович, Герасименко Валентин Валентинович, 
Стріха Людмила Олександрівна, Цхвітава Олександр Кіазович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-навчального характеру 
"Селекція молочної худоби і свиней"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Селекція молочної худоби і свиней :                                     
навч. посіб. /   [Т.В. Підпала, С.А. Войналович, В.Г. Назаренко та ін.];        
за ред. професора Т.В. Підпалої. - Миколаїв : МНАУ, 2012 - 297 с. 

 
Анотація   

У посібнику викладено теоретичний матеріал з питань селекції 
молочної худоби і свиней з основами варіаційної статистики, 
імуногенетики та великомасштабної селекції. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78438  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Олександр Олександрович  
 
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 "Ґрунтообробний агрегат - СТЕП АГМ 2,5", що стосується 
техніки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Креслення презентують ґрунтообробний агрегат з інноваційними 
елементами. Агрегат може працювати по перезволоженим ґрунтам, з 
великою кількістю рослинних залишків та зелених мас без забивання 
його внутрішньої порожнини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78439  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Олександр Олександрович  
 
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 "ДИСК-РОМАШКА для ґрунтообробних агрегатів", що 
стосується техніки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За допомогою інноваційного виконання сфери, осі та корпусу, даний 
диск забезпечує високий коефіцієнт корисної дії. Конструкція диска дає 
можливість працювати по перезволоженим ґрунтам, з великою 
кількістю рослинних залишків та зелених мас без забивання його 
внутрішньої порожнини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78440  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манько Марія Геннадіївна  
 
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 "Пассаж в магических очках"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Хтось свої негаразди "заливає вином", а героїня цього роману - 
подорожами. Втомившись від зрад свого коханого, Маша полетіла до 
Берліна в надії відпочити і розвіятися, але випадкова зустріч з трьома 
подругами-авантюристками все змінила. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78441  
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Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білий Андрій Романович, Нерубенко Володимир 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 "TerraLab" версія 3" ("LIS "TerraLab" version 3")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для автоматизації лабораторного процесу та 
виконує функції лабораторної інформаційної системи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78442  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білий Андрій Романович, Нерубенко Володимир Олегович, Підгайчук 
Ярослав 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 "MyLab"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для підвищення якості комунікації між 
пацієнтами, лікарями, медичними лабораторіями тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78443  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавеля Руслан Сергійович  
 
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)  Книга "НОТЫ ДЛЯ БАЯНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга містить ноти пісень з відомих кінофільмів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78444  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилов Юрій Євгенович  
 
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)  Монографія "Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку 
аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кирилов Ю.С. Концептуальні засади 
конкурентоспроможного розвитку аграрного сектора економіки 
України в умовах глобалізації / Ю.Є. Кирилов - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 
2015. - 420 с. 

 
Анотація   

В монографії надано практичні рекомендації щодо формування й 
забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору 
національної економіки в умовах євроінтеграції та глобалізації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78445  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудий Роман Михайлович, Мацко Петро Володимирович, Бабушкіна 
Руслана Олександрівна, Музика Наталія 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)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Методологічні засади геодезичних спостережень за просіданням 
фундаментів будівель і споруд"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито методичні підходи до моніторингу поведінки основ 
фундаментів будівель і споруд. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78446  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гамаюнова Валентина Василівна, Коваленко Олег Анатолійович, 
Хоненко Любов Григорівна, Кабак Ольга Олегівна, Корхова 
Маргарита Михайлівна  
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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)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Застосування інноваційних комплексних технологій живлення 
польових культур у сівозмінах зони Степу України" за 2017 рік"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розробка нових еколого-безпечних технологій вирощування польових 
культур у сівозмінах різної ротації, що сприятиме істотному удосконаленню 
технології виробництва та збільшенню валу сільськогосподарської 
продукції для галузей народного господарства України. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78447  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Володимир Олександрович, Кравченко Олена 

Олександрівна  
 
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)  Монографія "Біотехнологія відтворення в племінному свинарстві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлено практичне впровадження та результативність 
новітніх технологій відтворення свиней у сучасних племінних і 
промислових господарствах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78448  
 
Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Когут Олена Сергіївна  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 

"Організація інтенсивної технології відтворення свиней в умовах СВК 
АФ "МИГ-СЕРВІС-АГРО" Новоодеського району"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі викладені результати наукових досліджень інтенсивної 
технології та організації штучного осіменіння, а також організація 
інтенсивної потокової технології відтворення свиней в умовах 
племзаводу та репродуктора. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78449  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабушкіна Руслана Олександрівна, Музика Наталія 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)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Методичний посібник "Топографія з основами картографії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі наведені базові знання майбутнього інженера, 
спеціаліста в галузі "Природничі науки" дисциплін топографія та 
картографія. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78450  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Патрєва Людмила Семенівна, Коваль Ольга Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-навчального характеру "Курс 
лекцій "Технологія виробництва продукції птахівництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальне видання надає здобувачам вищої освіти уяву про структуру, 
обсяг і зміст окремих розділів дисципліни, а також забезпечує краще 
планування самостійної роботи здобувачів вищої освіти під час 
опанування курсу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78451  
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Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алиськевич Адріан Степанович  
 
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)  Збірка творів М. Ломацького "Країна чарів і краси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подається збірка нарисів М. Ломацького "Країна чарів і краси" 
упорядника Адріана Алиськевича.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78452  
 
Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алиськевич Адріан Степанович  
 
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)  Збірка творів М. Ломацького "Бескидом зеленим, у три ряди садженим..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подається збірка нарисів М. Ломацького "Бескидом зеленим, у три 
ряди садженим..." упорядника Адріана Алиськевича.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78453  
 
Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алиськевич Адріан Степанович  
 
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)  Збірка творів М. Ломацького "У горах Карпатах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подається збірка нарисів М. Ломацького "У горах Карпатах" 
упорядника Адріана Алиськевича.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78454  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алиськевич Адріан Степанович  
 
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)  Збірка творів М. Ломацького "З Гуцульщини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подається збірка нарисів М. Ломацького "З Гуцульщини" упорядника 
Адріана Алиськевича.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78455  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алиськевич Адріан Степанович  
 
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)  Збірка творів М. Ломацького "Верховино, світку ти наш"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подається збірка нарисів М. Ломацького "Верховино, світку ти наш" 
упорядника Адріана Алиськевича.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78456  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зігура Андрій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича Компанія 
Здорово" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Скульптура "Оновлена скульптура "Панацея"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78457  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снігур Любов Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича Компанія 
Здорово" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Загальний сценарій щорічного конкурсу 
професіоналів фармацевтичної галузі "Панацея" (Grand Format)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78458  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снігур Любов Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича Компанія 
Здорово" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Загальний сценарій щорічного конкурсу 
професіоналів фармацевтичної галузі "Панацея" (Premium Format)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78459  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Ілля Андрійович  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методичні підходи до 
здійснення досліджень ринку збуту і суб'єктів господарювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведення маркетингових досліджень ринку збуту, особливістю  
якого є можливість вибору глибини аналізу згідно з важливістю (по 
горизонталі) та новизною або складністю (по вертикалі) проблеми, що 
досліджується.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78460  
 
Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванілов Олександр Семенович, Дмитрієв Ілля Андрійович, Шевченко 

Інна Юріївна  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Економіка підприємств автомобільного транспорту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить систематизований виклад питань теорії і практики 
розвитку підприємств автомобільного транспорту в Україні в умовах 
ринкової економіки та інтенсифікації інтеграційних процесів. 
Особливу увагу приділено формуванню, розвитку та використанню 
економічного потенціалу підприємств автомобільного транспорту, 
економіці інноваційної та інвестиційної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78461  
 
Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Ілля Андрійович, Близнюк Андрій Олександрович, Поясник 

Георгій Володимирович, Шершенюк Олена 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Економіка виробництва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований навчальний посібник призначений для проведення 
практичних занять з дисциплін  "Економіка виробництва" для 
студентів спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно- 
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інтегровані технології" та 152 "Метрологія та інформаційно-
вимірювальні технології" та інших технічних спеціальностей, а також 
аспіратів, викладачів, підприємців, фахівців економічної та фінансової 
сфер і усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами економіки 
виробництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78462  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирчата Ірина Миколаївна, Шершенюк Олена 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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Визначення складових 
конкурентного потенціалу підприємства в процесі його 
реструктуризації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі розглянуто питання, пов'язані з підвищенням рівня 
конкурентоспроможності підприємства, досліджено сутність та 
визначено місце конкурентного потенціалу в системі управління 
конкурентоспроможністю підприємства в ході проведення 
реструктуризації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78463  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Ілля Андрійович  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Концепція активізації 
підприємницької діяльності промислових підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано концепцію активації підприємницької діяльності 
промислових підприємств, основні положення якої гармонізують 
економічний та соціальний аспекти господарювання та спрямовані на 
забезпечення позитивних результатів життєдіяльності підприємства, 
визначено активацію підприємницької діяльності як системну єдність 
зовнішнього регулювання і саморегулювання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78464  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітіна Аліна Вадимівна  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Поняття загрози, ризику, 
небезпеки та їх взаємозв'язок в системі економічної безпеки 
підприємств за умов висококонкурентних ринків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано удосконалений підхід до класифікації загроз 
економічної безпеки підприємства, головною відмінністю якої є 
обґрунтоване теоретичне підґрунтя із забезпечення економічної 
безпеки, оскільки управління економічною безпекою підприємства 
значною мірою залежить від масштабу (розміру) суб'єкта 
господарювання, форми ведення господарської діяльності, обмеженості 
ресурсів тощо, а отже, основних ознак, які виокремлюються у 
наведеній класифікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78465  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болдовська Катерина Петрівна  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Роль державного регулювання 
у рамках трансформації сучасної парадигми міжнародної економічної 
системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цій роботі проаналізовано становлення нової моделі міжнародної 
економічної системи і парадигми інформаційної економіки, досліджено 
характер сучасних міжнародних економічних відносин, а також 
обґрунтовано значення і міру реалізації регулюючих функцій держави  
у контексті забезпечення економічної ефективності і соціально-
політичної стабільності сучасної світової економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78466  
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Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Володимир Олексійович  
 
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 "Метод слот-координації руху 
міського громадського пасажирського транспорту в умовах 
транспортно-пересадочних терміналів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований метод слот-координації руху призначений для 
формування раціонального варіанта розподілу прибуття та 
обслуговування транспортних засобів у транспортно-пересадочних 
терміналах міського громадського пасажирського транспорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78467  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Володимир Олексійович  
 
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 "Метод розподілу маршрутів 
міського громадського пасажирського транспорту між зупиночними 
пунктами транспортно-пересадочного терміналу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонований метод розподілу маршрутів між зупиночними 
пунктами зупинок на основі принципу самоорганізації, який 
передбачає пошук рівноважного стану завантаження шляхів 
проходження суб'єктами міського громадського пасажирського 
транспорту транспортно-пересадочного терміналу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78468  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Володимир Олексійович, Копитков Денис Михайлович  
 
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  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Метод соціально-маркетингової 
оцінки сервісної якості міських пасажирських транспортних послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виокремлення маркетингових стимулів сервісної якості міських 
пасажирських транспортних послуг дозволяє відобразити їх споживчі 
властивості. Встановлення міжрівневих розривів між технічною 
пропозицією міського пасажирського громадського транспорту та 
соціально-маркетинговими потребами пасажирів дозволяє оцінити 
якість міських пасажирських транспортних послуг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78469  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижков Олександр Сергійович  
 
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 "Універсальна обчислювальна програма 
розрахунку кількісної оцінки якості роботи викладачів в навчальному 
закладі" ("УВП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Універсальна обчислювальна програма розроблена на основі 
доопрацьованої автором математичної моделі, що враховує дисперсію 
середнього бала та розраховується за формулою середньої 
арифметичної зваженої з дисперсії оцінок з кожної дисципліни, при 
цьому кількісний показник розраховується за формулою зворотної 
величини до квадратичного коефіцієнта варіації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78470  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давид Дубницький, David Dubnitskiy (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)  Фотографічний твір "Українська Мадонна з дитиною"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фото є частиною серії фото, зроблених у серпні 2015 року у полі серед 
стогів сіна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78471  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корчинська Олена Антонівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Баланс поживних речовин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє розраховувати баланс поживних речовин, 
враховуючи їх винос з врожаєм, побічною продукцією, бур'янами та 
можливі непродуктивні втрати, а також надходження поживних 
речовин з мінеральними й органічними добривами, з насінням, 
атмосферними опадами і завдяки азотфіксації бобовими культурами та 
вільноживучими ґрунтовими мікроорганізмами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78472  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корчинська Олена Антонівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Дана програма дозволяє розраховувати баланс гумусу в ґрунті залежно 
від гранулометричного складу ґрунту, врожайності, способу 
використання побічної продукції, а також обсягів використання гною 
та інших видів органічних добрив.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78473  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

214 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корчинська Олена Антонівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Програма дозволяє розраховувати баланс кальцію у ґрунті, 
враховуючи такі статті його втрати як винос з урожаєм, вимивання, 
нейтралізація кислотності ґрунтів, нейтралізація кислотності добрив, а 
також наступні статті надходження кальцію в ґрунт - з органічними і 
мінеральними добривами, при вапнуванні, з насінням, з опадами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78474  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Сергій Миколайович, Горун Олена Юріївна, Поляков 
Олександр Миколайович, Степанов Валерій Анатолійович, Мануілов 
Ярослав Сергійович  

 
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 "АПК "Магістрат-М"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78475  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчинников Костянтин Вячеславович, Маньковська Вікторія 
Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "клас документу LaTeX kkrvntu.cls" 
("kkrvntu.cls")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78476  
 
Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галамбош Габріелла Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені                     

В.Г. Короленка 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Вишита сукня на ляльку "Рожева мрія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали: тканина полотняного переплетення, нитки для вишивання. 
Техніки: двостороння лічильна гладь, двосторонні перекручені 
стовпчики, "солов'їні вічка", лангетний шов, малтійський хрест, піко. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78477  
 
Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Срібна Юлія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Сукня "Чарівність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали: льон, нитки муліне DMC, застібка-блискавка. Техніки: 
лиштва пряма, коса і качалочкова, мережка прутик з настилом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78478  
 
Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Лідія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені                   

В.Г. Короленка 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Автентична полтавська лялька"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали: льон білий, габардин синього кольору, шерстяна тканина 
червоного кольору з геометричним зображенням, фетр чорного 
кольору, платкова тканина, нитки для шиття білого кольору, нитки 
для вишивання: білого, голубого, зеленого, оливкового кольорів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78479  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Валентина Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Вишита жіноча сорочка "Весна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали: льон білий, нитки муліне. Техніки: одинарний прутик, 
подвійний прутик, коса гладь, вирізування, ляхівка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78480  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Тетяна Володимирівна  
 
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 "Електронні гроші: сутність, 
облік та шляхи його удосконалення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поява нового продукту на ринку інноваційних технологій зумовила 
появу і нового об'єкта обліку - електронних грошей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78481  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербицька Вікторія Іванівна  
 
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 "До проблеми підвищення 
заробітної плати в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі узагальнено призначення заробітної плати та встановлено 
існування суперечності між інтересами власників засобів виробництва 
та їх робітниками стосовно рівня оплати праці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78482  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошилова Ірина Олександрівна  
 
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 "Оцінка рівня розвитку транспортної 
системи Луганського, Донецького та Харківського регіонів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі досліджено стан і розвиток транспортної системи Луганського, 
Донецького та Харківського регіонів. Наведено розрахунок проведеної 
собівартості перевезень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78483  
 

Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошилова Ірина Олександрівна  
 
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  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

218 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Розвиток транспортної системи 
Харківського регіону: стратегічний аспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі проведено аналіз розвитку транспортної системи Харківського 
регіону. Як стратегічний аспект визначено формування транспортно-
торгівельно-логістичного кластера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78484  
 
Дата реєстрації авторського права  20.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Ярослава Сергіївна  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Public-private partnership as a 

factor of ensuring of enterprise investment attractiveness in the context of 
regional development"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено та обґрунтовано роль державно-приватного партнерства в 
контексті регіонального розвитку, визначено та розкрито значення 
державно-приватного партнерства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78485  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексієв Олег Павлович, Хабаров Володимир Остапович  
 
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 "Віртуальне управління 

автомобільним трансфером спеціалізованого порталу web рішень" 
("WEB TRANSFER")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Імплементація, висловлення та доведення нових правил та концепції 
віртуального управління автомобільним транспортом на ринку 
транспортних послуг забезпечує конкурентну спроможність 
транспортних та дорожніх організацій. Сукупність таких нових правил  
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та концепцій у існуючій віртуальній логістиці визначає інформаційний 
розвиток гетерогенних складових перевізних процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78486  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сванідзе Тимур Зурабович, Мороз Костянтин Іванович  
 
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 на пісню "Постой, любимая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78487  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, що стосується архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з кресленнями "Передпроектні пропозиції "Поліфункціональний 
комплекс за адресою: бульвар Дружби народів, 44-46 в Печерському 
районі міста Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ділянка проектування знаходиться у Печерському районі міста Києва і 
призначена для проектування та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури. Площа ділянки становить 0,8023 га, передбачене 
розширення до 1 га.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78488  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєла Наталія Іванівна, Писарець Ольга Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Технологічна 
інструкція на виробництво Хліба Безглютенового до ДСТУ 4588:2006, 
ДСТУ-Н CODEX STAN 118:2014" ("ТІУ 00419880.0014:2018")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цей хліб належить до групи дієтичних хлібобулочних виробів, що не 
містять глютену, які вироблені з одного або більше інгредієнтів, що не 
містять пшениці, жита, ячменю, вівса або їх гібридів, в яких глютен не 
перевищує 20 мг/кг в загальній масі, і призначений для хворих на 
целіакію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78489  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішина Світлана Володимирівна, Мішин Олександр 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 "Інструменти інноваційного розвитку міжнародного 
маркетингу персоналу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перелік інструментів інноваційного розвитку маркетингу персоналу 
розроблено для підприємств міжнародного бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78490  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки інтелектуального капіталу підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано та обґрунтовано науково-методичний підхід до оцінки 
інтелектуального капіталу підприємства, який, на відміну від  
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існуючих, передбачає комплексну оцінку кадрового, організаційного, 
клієнтського та інформаційного капіталів на основі запропонованої 
системи показників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78491  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мізецький Павло Олександрович  
 
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)  Збірник творів ужиткового мистецтва "Сувеніри з національною 
тематикою"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник творів ужиткового мистецтва автора Мізецького Павла 
Олександровича являє собою сукупність сувенірів - брелоків, магнітів, 
чашок та інших сувенірів з національною тематикою, а також 
пов'язаних з Києвом та його визначними місцями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78492  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна-Паршикова Ганна Віталіївна  
 
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 з ілюстраціями "Древо жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний твір допоможе зібрати і зберегти дані про свій рід у книзі, 
а часом і підкаже шляхи у вивченні свого коріння. Ви подібні автору, 
який з цього твору створює книгу про історію свого роду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78493  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венцель Євген Сергійович, Орел Олександр Володимирович, Щукін 
Олександр Вікторович  
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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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Математична модель інтенсивності 
зношування як функція коефіцієнта протизношувальних властивостей 
робочих рідин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі отримано математичну модель швидкості зношування з 
урахуванням взаємодії частинок зношування з поверхнями тертя. 
Показано, що на основі отриманого рівняння швидкість зношування 
може бути презентована як спадна функція коефіцієнта 
протизношувальних властивостей робочої рідини, який є відношенням 
концентрацій дрібнодисперсних до грубодисперсних частинок з 
відповідними коефіцієнтами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78494  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуліка Ольга Олександрівна, Нагорний Євген Васильович  
 
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 "Вибір раціональної технології 
доставки целюлозно-паперової продукції в регіональному сполученні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі запропоновано підхід до підвищення ефективності доставки 
целюлозно-паперової продукції в регіональному сполученні за рахунок 
вибору регіональної технології доставки. Запропонована методика 
дозволяє оцінити вплив транспортно-технологічної схеми доставки 
целюлозно-паперової продукції автомобільним транспортом та сумарні 
витрати на доставку вантажу в регіональному сполученні та обрати 
раціональну технологію доставки з урахуванням логістичних 
принципів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78495  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Догадайло Яна Вікторівна  
 
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  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Оцінка потенціалу підприємств 
дорожнього господарства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі удосконалено методичний підхід щодо оцінки потенціалу 
підприємства шляхом забезпечення кількісної оцінки складових 
потенціалу підприємств дорожнього господарства з урахуванням їх 
вагомості, впливу на потенціал чинників зовнішнього середовища та 
специфічних умов функціонування підприємств дорожньої галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78496  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аванесова Ірина 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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Опорний конспект лекцій "Міжнародні 
кредитно-розрахункові та валютні операції "International trade  
finance"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опорний конспект лекцій містить частину авторських слайдів 
презентацій лекцій. Це надає можливість студенту більш вдумливо 
слухати лекції, сприймаючи учбовий матеріал наочно, нотувати 
важливі аспекти теоретичних висновків та прикладів практики 
безпосередньо на тлі побаченого презентаційного слайда.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78497  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міняйло Вікторія Петрівна, Нежива Марія 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 науково-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Опорний конспект лекцій "Контроль 
публічних закупівель"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Опорний конспект лекцій призначений для спільного опрацювання 
навчальної дисципліни в аудиторії, а також для підготовки до 
семінарських та практичних занять і самостійної роботи студентів. В 
опорному конспекті лекцій теми та питання до них викладені в 
логічній послідовності зі стислим текстовим коментарем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78498  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аванесова Ірина 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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фінансові послуги"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику розглядається сутність фінансових послуг на 
українському ринку, зокрема: платіжні, депозитні, кредитні, гарантійні 
послуги, послуги з іноземною валютою і банківськими металами, 
послуги з фінансування будівництва, а також послуги окремих 
фінансових посередників - кредитних спілок, ломбардів, операторів 
державних лотерей, накопичувального пенсійного забезпечення. 
Призначений для студентів фахового спрямування "Фінанси" 
освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78499  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аванесова Ірина 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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 
"Фінансові послуги" 2-ге видання, доповнене та перероблене"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто сутність і технологію надання 
фінансових послуг, зокрема платіжних, депозитних, кредитних, 
гарантійних, а також послуг з банківськими металами та іноземною 
валютою, з фінансування будівництва та послуг окремих фінансових 
посередників - кредитних спілок, ломбардів, державних лотерей,  
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недержавних пенсійних фондів, неприбуткових фінансових 
посередників; висвітлено взаємодію суб'єктів таких послуг на 
фінансовому ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78500  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощенко Світлана Федорівна  
 
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)  Зображення логотипу "FIDES"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78501  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорова Юлія Володимирівна  
 
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 "Інвестиційний менеджмент. 
Ділова гра "Інвестиційний проект": 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 відповідної навчальної програми, 
послідовність і специфіку вивчення предмета, включає завдання               
та список літературних джерел. Наведений матеріал сприяє 
формуванню у студентів навички обґрунтовувати вибір         
інвестиційних проектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78502  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Людмила Степанівна  
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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)  Письмовий твір "Проект фестивалю "Олександрійський бал"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78503  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бездітний Артем Едуардович, Райкова Марина Ігорівна  
 
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 "Web-система моніторинга громадського 
транспорту для пасажирів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма відповідає за зберігання, отримання, обробку та відправку 
інформації, яка стосується розкладу руху наземного міського транспорту.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78504  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приліпко Сергій Михайлович, Макушок Ольга Василівна, Шевченко 
Наталія Олександрівна, Дубін Олександр Михайлович, Буцик Роман 
Миколайович, Лепьошкіна Таміла Яківна  

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

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

твору (творів)  Практичний посібник "Управління сільськогосподарськими 
обслуговуючими кооперативами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить теоретичні основи та практичні рекомендації зі 
створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78505  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадін Олексій Сергійович, Андрух Максим Володимирович, 
Старшинов Олексій Олексійович, Старшинов Василь Олексійович  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту, збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музики "DZ'OB"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Ethiopian", "Deti", "Sarabanda", "Techno 1", 
"Techno 2".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78506  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Збаравська Леся Юріївна, Грушецький 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)  Навчально-методичний посібник "Фізика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для викладачів та студентів агроінженерних спеціальностей вищих 
аграрно-технічних закладів України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78507  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький 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)  Навчальний посібник "Експлуатація машин і обладнання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для студентів інженерних спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78508  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лещенко Тетяна Олександрівна, Шарбенко Тетяна В'ячеславівна, 
Юфименко Вікторія 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)  Навчальний посібник "Українська мова в медицині"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник містить теоретичний матеріал та апробовані профілізовані 
індивідуальні завдання для вивчення студентами медичного і 
стоматологічного факультетів навчальної дисципліни "Українська 
мова за професійним спрямуванням".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78509  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Олена Михайлівна, Похилько Валерій Іванович, Цвіренко 
Світлана Миколаївна, Чернявська Юлія Ігорівна, Артьомова Наталія 
Сергіївна, 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 "Інтегрована модель предикції розвитку органних 
дисфункцій у новонароджених з перинатальною асфіксією"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78510  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратьєв Сергій Миколайович  
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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)  П'єса "Сокровище пирата"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78511  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Похилько Валерій Іванович, Ковальова Олена Михайлівна, Цвіренко 
Світлана Миколаївна, Артьомова Наталія Сергіївна, Гасюк Наталія 
Іванівна, Калюжна 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)  Науковий твір "Ефективність застосування пакетного рішення при 
профілактиці важких внутрішньо-шлуночкових крововиливів у вкрай 
недоношених новонароджених"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78512  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янковська Жанна 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)  Монографія "Фольклоризм української романтичної прози"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Янковська Жанна. Фольклоризм української 
романтичної прози : монографія / Жанна Янковська. - Львів : НВФ 
"Українські технології", 2016. - 610 с. + вкл. 

 
Анотація   

В монографії досліджено основні етапи вивчення взаємозв'язків 
української літературної прози доби романтизму з усною словесністю. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78513  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Похилько Валерій Іванович, Ковальова Олена Михайлівна, Цвіренко 
Світлана Миколаївна, Фастовець Марина Миколаївна, Зюзіна Лариса 
Степанівна, Жук Людмила Антоліївна  

 
Повне ім'я або 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 "Інтегрована модель предикції розвитку внутрішньо-
шлуночкових крововиливів та їх наслідків у передчасно народжених 
дітей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78514  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карповець Максим Вячеславович  
 
Повне ім'я або 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 "Місто як світ людського буття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Карповець М. Місто як світ людського буття : 
монографія / М. Карповець. - Острог : Видавництво Національного 
університету "Острозька академія", 2014. - 258 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена філософському осмисленню міста як 
специфічного, складного та неоднозначного феномена культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78515  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Віталій Дмитрович, Коваленко Олег Анатолійович  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Формування висоти закладання качанів у гібридів кукурудзи залежно 
від строків сівби"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено результати вивчення формування рівня розміщення качанів 
гібридів кукурудзи при застосуванні раннього, середнього та пізнього 
строків сівби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78516  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Віталій Дмитрович, Коваленко Олег Анатолійович  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Вплив 
строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів 
кукурудзи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено результати вивчення рівня передзбиральної вологості зерна 
гібридів кукурудзи при застосуванні раннього, середнього та пізнього 
строків сівби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78517  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Протектор Денис 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 "Система комп'ютерного моделювання 
"МHT2D"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для числового розв'язку двовимірних 
нестаціонарних задач теплопровідності за безсітковою схемою з 
використанням радіальних базисних функцій та атомарних функцій. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78518  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Микола 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 "Особистісне буття в смисловому полі європейської 
культури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зайцев М.О. Особистісне буття в смисловому полі 
європейської культури. - К. : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 
2007. - 200 с. 

 
Анотація   

У монографії досліджуються особливості створення людини індивідуально-
особистісним буттям в смисловому полі європейської культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78519  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василець Андрій Васильович, Василець Дмитро 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)  Історично-фантастичний роман "Артефакт - 2"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78520  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаптєва Вікторія Василівна, Кондратюк Оксана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Збірник тестових завдань 
"Планування діяльності підприємства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник тестових завдань призначений для здобувачів ступеня вищої 
освіти "бакалавр" галузі знань "Соціальні та поведінкові науки", 
спеціальності "Економіка" спеціалізації "Економіка підприємства"          
та "Фінанси підприємства" денної та заочної форм навчання, 
навчальними планами яких передбачено вивчення цього предмета.        
За науково-методичним рівнем збірник тестових завдань відповідає 
меті, завданням дисципліни "Планування діяльності підприємства", 
основним вимогам до такого типу навчально-методичних видань.        
Це методичне видання може бути використане викладачами для 
обговорення проблемних питань з окремих тем дисципліни на 
семінарських заняттях, організації самостійної роботи студентів, 
модульного та підсумкового контролю рівня їх знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78521  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілада Де Вет (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)  Книга для дітей "Meksie and "Co"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга для дітей, написана англійською мовою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78522  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілада Де Вет (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)  Книга "Woman's Mystery"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга "Містерія Жінки". Книга написана англійською мовою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78523  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пескова Христина Євгеніївна  
 
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)  Збірка поезії "Вірші про кохання" ("Love Poems")"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка поезії написана аглійською мовою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78524  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горячова 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)  Монографія "Товарознавча оцінка натуральних яблучних соків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Горячова О.О. Товарознавча оцінка натуральних 
яблучних соків : монографія / О.О. Горячова. - Полтава : ПУЕТ, 2012. - 106 с. 

 
Анотація   

В монографії узагальнені основні теоретичні та практичні положення 
переробки плодів яблук на сокову продукцію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78525  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доля Дар'я Володимирівна (DOLIA DARIA)  
 
Повне ім'я або 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 "Будь богатым!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гроші не псують людей, а лише виявляють сутність людини. Роблячи 
"як всі" жити можливо "як всі", лише потрібно  змінюватись, щоб 
міняти своє життя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78526  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонов Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Описание устройства по генерации 

электростатических колебаний пилообразной и меандровой формы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пристрій призначений для очищення рідин, основу яких складає вода 
(не менше 90 %) від паразитів, грибків, бактерій і інших 
мікроорганізмів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78527  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Швидкоплинний час"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78528  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Помнится..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78529  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Сорока"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78530  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Суха гілка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78531  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Вечеринка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78532  
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Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Ручей"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78533  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Новый год"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78534  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Стежина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78535  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ар Сантем (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)  Методичний посібник "Рекомендации по снятию 219 неприродных 
программ. Перечень сиддх"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний посібник призначений для інструкторів-методистів йоги, 
слухачів Школи Йога Гуру Ар Сантема, для всіх, хто цікавиться 
методами фізичного і духовного вдосконалення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78536  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Гимнастика для работы с сиддхами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний посібник призначений для інструкторів-методистів йоги, 
слухачів Школи Йога Гуру Ар Сантема, для всіх, хто цікавиться 
методами фізичного і духовного вдосконалення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78537  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Комплекс упражнений для зачатия и лечения 
репродуктивной системы"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний посібник призначений для інструкторів-методистів йоги, 
слухачів Школи Йога Гуру Ар Сантема, для всіх, хто цікавиться 
методами фізичного і духовного вдосконалення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78538  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Воно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78539  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Танец"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78540  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Weather weekdays (Погодные будни)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78541  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Знакомая "незнакомка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78542  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Импульс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78543  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Ралли"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78544  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Идиллия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78545  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Четверо суток"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78546  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Ностальгія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78547  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Дымка"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78548  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "ТА ОДНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78549  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Узоры осени"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78550  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Романс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78551  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Чорний кіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78552  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпцова Ольга Володимирівна, Кобець Марина Миколаївна, Кобець 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Науково 

методичні рекомендації "Вивчення деяких аспектів призначення 
лікарських препаратів в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

244 

Анотація   
У творі передставлені проблемні питання призначення лікарських 
препаратів в Україні. Проведено оцінку рівня задоволеності 
лікарськими препаратами і джерел інформованості про них серед 
українського населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78553  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчинников Костянтин Вячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Клас документа LaTeX examvntu.cls" 
("examvntu.cls")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Клас документа призначений для використання в системі LaTeX2e для 
створення пакета документів, який вимагається на іспит згідно з вимогами, 
що висуваються до такого роду документів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78554  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василевич Віталій Вацлавович, Джужа Олександр Миколайович, 
Колб Олександр Григорович, Кулакова Наталія Володимирівна, 
Левченко Юрій Олександрович, Мінченко Сергій Іванович, Мойсеєва 
Олена Євгенівна, Піщенко Геннадій Іванович, Расюк Едуард 
Вікторович, Ключник Костянтин Петрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Мультимедійний навчальний посібник 
"Кримінологічна віктимологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник є результатом діяльності, яка спрямована на вдосконалення 
навчального процесу з урахуванням потреб підготовки здобувачів 
вищої освіти та на підвищення рівня знань співробітників 
правоохоронних органів та може бути використана у процесі 
перепідготовки та підвищення кваліфікації юридичних кадрів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78555  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечіпор Світлана Володимирівна  
 
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)  Наукова стаття "Шляхи формування проектувальної предметної 
компетентності майбутніх кравців з технології виготовлення одягу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі обґрунтовано загальні підходи до пошуку шляхів формування 
компетентностей фахівців, наповнено змістом логічну структуру 
формування проектувальної компетентності, визначено роль 
практичної складової, наведено підходи до діагностики рівня 
сформованості проектувальної предметної компетентності майбутніх 
кравців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78556  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євдокимов Віктор Валерійович, Коцюба Ірина Григорівна, Морозов 

Андрій Васильович, Левківський Віталій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Житомирський державний технологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Municipal waste counter (MWC)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма проводить операції з прогнозування відходів та їх 
морфологічного складу на основі різних функцій та складових.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78557  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікуліна Анастасія Володимирівна  
 
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  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

246 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Конструювання швейних 
виробів: методичні вказівки до виконання курсового проекту для 
студентів освітнього ступеня "бакалавр" заочної форми навчання 
спеціальності 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої 
промисловості)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено зміст і методичні вказівки щодо виконання курсового 
проекту з дисципліни, що є систематизацією і закріпленням 
теоретичних знань, виявленням практичних навиків творчого 
мислення при рішенні питань, пов'язаних з темою проекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78558  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Платон 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)  Сценарій танцювально-розважального шоу-телевізійної передачі 
"Танцювальний марафон "Танці на виживання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це розважально-танцювальне шоу побудоване як змагання на витривалість 
серед танцюристів-аматорів. У шоу беруть участь від 400 до 500 учасників-
добровольців, що танцюють без перерви, у режимі "нон-стоп".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78559  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Храповецька Анастасія Олександрівна (AK KOLIBRIM)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів дизайну одягу для дітей "Кольорова Радість"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається із одинадцяти ескізів дизайнів комплектів одягу та 
аксесуарів. Дев'ять ескізів містять зображення геометричних 
елементів, що складаються із різнокольорових квадратів та  
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прямокутників різного розміру. Два інших ескізи - ошатне вбрання для 
хлопчика та дівчинки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78560  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Михайло 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 "КАІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації діяльності організації та 
забезпечує введення, зберігання і обробку інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78561  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коробчанський Володимир Олексійович, Сасіна 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)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма у звуковій 
модальності "Audiotest 2017" для вивчення сили та лабільності 
нервових процесів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє оцінити індивідуально-психологічні особливості 
стану вищої нервової діяльності - психофізіологічних якостей і 
психічних процесів, а також дозволяє оцінити властивості нервової 
системи і чинників, що визначають продуктивність пізнавальних 
здібностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78562  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подчашинський Юрій Олександрович, Коцюба Ірина Григорівна, 
Єльнікова Тетяна Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Житомирський державний технологічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Math modeling and analysis of leachate municipal solid waste 
landfill leachate on the environment"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджено та проаналізовано гідрохімічний склад стічних 
фільтраційних вод, що утворюються на полігонах твердих побутових 
відходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78563  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караман Станіслав Олександрович, Горошкіна Олена Миколаївна, 
Караман Ольга Володимирівна, Попова Людмила 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)  "Українська мова (профільний рівень)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78564  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борзенко Олександр Іванович, Лобусова Олена 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)  "Українська література (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78565  
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Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борзенко Олександр Іванович, Лобусова Олена 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)  "Українська література (профільний рівень)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78566  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баландіна Надія Францівна, Зима Олена Валентинівна  
 
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 (6-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник для 
10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською 
мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78567  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баландіна Надія Францівна, Дегтярьова Клавдія Віталіївна  
 
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 (10-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник для 
10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською 
мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78568  
 
Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазова Олександра Павлівна  
 
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 (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78569  
 
Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буренко Валентина 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)  "Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78570  
 
Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Ольга Олександрівна, Мартинюк Олександр Олександрович  
 
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)  "Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)" 
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  78571  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Віктор Дмитрович, Речич Наталія Василівна, Потієнко 
Валентина 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)  "Інформатика (рівень стандарту)" підручник для 10 (11) класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78572  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Марина Михайлівна, Крамаровська Світлана Миколаївна, 
Зарецька Ірина Тимофіївна  

 
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)  "Інформатика" підручник для 5 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78573  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Віктор Дмитрович, Речич Наталія Василівна, Потієнко 
Валентина Олександрівна  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

252 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Інформатика (профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78574  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Олена Олександрівна, Ластовецький Василь Васильович, 
Пилипчук Олександр Павлович, Шестопалов Євген Анатолійович  

 
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)  "Інформатика (рівень стандарту)" підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78575  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Олена Олександрівна, Ластовецький Василь Васильович, 

Пилипчук Олександр Павлович, Шестопалов Євген Анатолійович  
 
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)  "Інформатика" підручник для 5 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78576  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паращич Валентина В'ячеславівна, Фефілова Галина Євгенівна, 

Коновалова Марина Валентинівна  
 
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)  "Зарубіжна література (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78577  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорович Олексій Владиславович  
 
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)  "Хімія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78578  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нелін Євген Петрович  
 
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  78579  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Костянтин Миколайович  
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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)  "Біологія і екологія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78580  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Костянтин Миколайович, Утєвська Ольга 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)  "Біологія і екологія (профільний рівень)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78581  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нелін Євген Петрович  
 
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  78582  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нелін Євген Петрович  
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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 (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  78583  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боснюк Павло Зіновійович, Заболотний Валерій Дмитрович, 
Марківська Людмила Леонітіївна, Петрович Василь Сергійович, 
Ребрина Анатолій Арсенович  

 
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)  "Захист Вітчизни (профільний рівень)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78584  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лелека Віталій Миколайович, Бахтін Анатолій Михайлович, 
Винограденко Едуард Віталійович  

 
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)  "Захист Вітчизни (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78585  
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Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходзицька Ірина Юліївна, Боринець Надія Іванівна, Гащак 
Володимир Михайлович, Горобець Олена Валеріївна, Даниліна Елла 
Миколаївна, Крімер Валентина Василівна, Лапінський Віталій 
Васильович, Малєєва Інна В'ячеславівна, Медвідь Ольга Юріївна, 
Павич Ніна Миколаївна, Палій Юрій Васильович, Пархоменко 
Олександр Миколайович, Пасічна Тетяна Сергіївна, Приходько Юлія 
Миколаївна, Рак Людмила 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)  "Технології (рівень стандарту)" підручник для 10 (11) класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78586  
 
Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лелека Віталій Миколайович, Бахтін Анатолій Михайлович, 
Винограденко Едуард Віталійович  

 
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)  "Захист Вітчизни (рівень стандарту, "Основи медичних знань")" 
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78587  
 
Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаровська Оксана Анатоліївна, Миропольська Наталія Євгенівна, 
Ничкало Світлана Андріївна, Руденко Іраїда Володимирівна  

 
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)  "Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень)" підручник для 10 
(11) класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78588  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 
Олександрович  

 
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)  "Історія України (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78589  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 
Олександрович  

 
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)  "Історія України (профільний рівень)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78590  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем 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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Вступ до історії" підручник для 5 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78591  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович  
 
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)  "Історія: Україна і світ (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  78592  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинчук Ірина 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 "Становлення та розвиток економічної теорії інтелектуальної 
власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Литвинчук І.Л. Становлення та розвиток          
економічної теорії інтелектуальної власності // Економіка розвитку. - 
2017. - № 3(83). - С. 5-13. 

 
Анотація   

У статті висвітлено генезис аксіоматичних, контекстуальних та 
остенсивних трактувань змісту інтелектуальної власності, що стали 
фундаментом економічного ("ойкосвласницького") концепту 
інтелектуальної власності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78593  
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Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Марія 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 "Набери меня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78594  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малій Моше Пінхас 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 "Крепче меня держи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78595  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венгер Алла 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 твір "Океан осознаний. Книга первая"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Венгер, Алла. Океан осознаний / Алла Венгер. - К.: 

Освита Украины, 2017. - 104 с. 
 
Анотація   

Це книга-бунт, книга-виклик, книга-відкриття, книга-початок. Кожне 
оповідання - це яскравий спалах усвідомлення, що змінює звичне русло 
розміреного життя та підштовхує до перегляду укорінених поглядів. 
Побачити з іншого боку грані власного щастя, взаємовідносин, 
здорового способу життя та самовдосконалення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78596  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриневич Людмила 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 "Defining the Global Tendencies of Transformation of National 
Systems of Higher Education"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі визначено актуальність дослідження і моніторингу як 
загальноцивілізованих процесів, так і процесів функціонування 
світових освітніх систем з метою узгодження їх основних параметрів з 
тенденціями розвитку національної системи вищої освіти. В результаті 
дослідження було доведено, що успішний розвиток системи вищої 
освіти можливий лише у разі урахування тенденцій розвитку системи 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78597  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борова Тетяна Анатоліївна, Погорєлова 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)  Літературний твір наукового характеру "Структура професійної 

відповідальності менеджера в контексті забезпечення якості освітнього 
процесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі визначено поняття "професійна відповідальність менеджера", 
теоретично обґрунтовано соціально-психологічні характеристики 
особливості, взаємопов'язані з професійною відповідальністю 
менеджера, та конкретизовано структуру професійної відповідальності 
менеджера в контексті забезпечення якості освітнього процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78598  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловський Ігор Валентинович  
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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 "Алгоритм розрахунку термінів виконання планових 
ремонтів відновлювальної складної технічної системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Теперішній етап функціонування Збройних Сил України 
характеризується наявністю у складі озброєння та військової техніки 
значної кількості відновлювальних СТС, призначені показники яких 
(строки служби, строки зберігання) вичерпані або знаходяться на етапі 
завершення. Одним з способів підтримки заданої якості 
функціонування відновлювальних СТС в процесі довготривалої 
експлуатації є плановий ремонт. Запропонований алгоритм розрахунку 
термінів експлуатації до виконання їх планових ремонтів на основі 
оцінки сукупності визначальних параметрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78599  
 
Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
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 "До вподоби"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78600  
 
Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Марія 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)  Навчальний посібник для студентів біологічного факультету МНУ       
ім. В.О. Сухомлинського "Неорганічний та органічний синтез"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У посібнику розглянуті основні питання з неорганічного і органічного 
синтезу, представлені теоретичні основи синтезів та наведені методики 
синтезу неорганічних і органічних речовин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78601  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Марія 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)  Навчальний посібник "Лабораторний практикум з хімії органічної 
(Частина І)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пасічник М.В. Лабораторний практикум з хімії 
органічної (Частина І). - Миколаїв, 2018. - 66 с. 

 
Анотація   

Практикум розроблений для виконання лабораторних робіт з 
предмету: "Хімія органічна". Перед кожною лабораторною роботою 
надається перелік теоретичних питань з вивчених тем, що допомагає 
студенту краще засвоїти матеріал для виконання лабораторної роботи. 
Також після кожної лабораторної роботи даються завдання для 
контролю знань, які допомагають закріпити краще вивчений матеріал. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78602  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубенко Крістіна Сергіївна, Дубенко Юлія Миколаївна, Дубенко 
Сергій Васильович  

 
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 "Сокровища семи сов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця пригодницька комедія переносить нас в 1973 рік. Головний герой, 
схильний до авантюр Аркадій, після декількох років розлуки зустрічає 
на вокзалі свого старого друга Зіновія і від нього дізнається про 
заховані скарби. Обговоривши план дій, приятелі відправляються на 
пошуки діамантів. Намагаючись за допомогою будь-яких хитрощів 
досягти мети, вони, врешті решт, знаходять частину скарбу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78603  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрига Михайло 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)  Сценарій фільму "Похід січових розбишак"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78604  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухоруков Олег Анатолійович, Долженко Віталій 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)  Малюнок "UBA. AUBA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78605  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недзельський Роман Стефанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, постановка твору, створеного 

для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вистава "Викрадач Різдва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Маленький бешкетник затіяв капосний вчинок - він ладен на все, аби 
святкування Різдва не відбулося.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78606  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Геннадій Олександрович, Бутнік-Сіверський Сергій 

Олександрович, Мацкевич Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Правове регулювання відносин в Інтернеті: аспекти 
інтелектуальної власності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукове видання присвячене дослідженню теоретичних та практичних 
проблем правового регулювання відносин в Інтернеті, пов'язаних з 
інтелектуальною власністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78607  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кізь Алла Леонідівна, Брюзгіна Ірина Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна фірма "КРЕОМА-

ФАРМ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науково-технічний твір "Методи контролю якості лікарського засобу 

XEROGEL POLYMETHYLSILOXANE ксерогель поліметилсилоксану 
порошок (субстанція) для виробництва нестерильних лікарських 
засобів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано детальний порядок, що дозволяє контролювати якість 
лікарського засобу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78608  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Електро-колектори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис використання електро-колекторів - приладів, що здатні 
одночасно генерувати теплову та електричну енергії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78609  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качановецький Руслан Степанович  
 
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)  Літературний письмовий твір "Електронний документообіг в 

установах та організаціях ЕДУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис програмного забезпечення, що здійснює електронний 
документообіг в установах та організаціях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78610  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качановецький Руслан Степанович  
 
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)  Літературний письмовий твір "Теплові майданчики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис створення теплових майданчиків в населених пунктах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78611  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Качановецький Руслан Степанович  
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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)  Літературний письмовий твір "Вимірювання швидкості руху за 
допомогою камер спостереження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис програмного забезпечення, що здійснює розрахунок швидкості 
руху об'єкта за допомогою камер спостереження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78612  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Апухтін Владислав 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)  Комп'ютерна програма "Smart educational platform APU"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розрахована для спрощення процесу навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78613  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хаустов Дмитро Вікторович, Кузьміних Валерій Олександрович, 

Тараненко Руслан 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 "x-Lab.ELMS.SCORMCourseConverter" для 

конвертування електронних навчальних курсів у стандартизований 
формат обміну навчальними матеріалами SCORM"                                   
("x-Lab.ELMS.SCORMCourseConverter")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма автономної інтерактивної підготовки навчальних курсів для 
електронного навчання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78614  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Судаков Володимир Іванович, Сірий Євген Володимирович, Савельєв 
Юрій Борисович, Лапіна Вікторія Вікторівна, Нахабіч Марина 
Анатолівна, Черних Генадій Андрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Порівняльна база 
вимірів соціальної напруженості та вимірювальні моделі її основних 
компонентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З'ясована специфіка наукових пояснень проявів соціальної 
напруженості в українському суспільстві та особливості розробки 
методики її дослідження у новітній вітчизняній соціології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78615  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старостенко Ігор 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 "Report Factory Dashboard"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма, яка оброблює отримані дані з сервера "Report Factory" та 
відображає інформацію у зручній для аналізу формі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78616  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старостенко Ігор Володимирович  
 
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 "Report Factory Rspec"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для автоматизованих тестів з програмою "RSpec".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78617  
 
Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старостенко Ігор 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 "Report Factory"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для електронного зберігання звітів про результати 
автоматизованих тестів комп'ютерних програм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78618  
 
Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Дашко Володимир Олександрович, 
Карпунець Артур Русланович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smiddle Messendger Connector v.1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78619  
 
Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Юрій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний 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)  Монографія "Актуальні проблеми конституційно-правового 

регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в 
Україні в контексті європейського досвіду"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто права людини як складне, багатоаспектне 
суспільне явище та стан його наукового розроблення, особливості 
методології дослідження, джерела та класифікація прав і свобод 
людини і грамадянина.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78620  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дацик Олександр Валерійович, Федчина Назар 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)  Твір образотворчого мистецтва "Макет центральної частини м. Львів 

в М1:1000"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78621  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіхтенко Світлана 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 "Програма гурткових занять з курсу "Моя професія" 
для учнів восьмих класів загальноосвітніх навчально-виховних 
закладів України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма призначена для учнів 12-14 років. Її використовують в 
навчальному процесі, у позашкільних установах, а також для 
самостійного вивчення з урахуванням особистих інтересів та вікових 
здібностей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78622  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова Алла Петрівна, Голобородько Вадим Володимирович, 

Крижановський Олександр Феліксович, Єршов Сергій 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)  "Геометрія (профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено на основі сучасного підходу до навчання з 
урахуванням вимог до змісту й результатів навчання та науково-
обґрунтованих поглядів на побудову навчального процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78623  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанченко Микола Георгійович, Захожа Ганна Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "Трехголовый. Нуар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78624  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобирьов Віктор Миколайович, Важнича Олена Митрофанівна, 

Дев'яткіна Тетяна Олексіївна, Луценко Руслан Володимирович, 
Дев'яткіна 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)  Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних 

закладів "Фармакологія: практикум"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник складений за програмою фармакологія за спеціальностями 
"Лікувальна справа", "Педіатрія" та "Медико-профілактична 
справа".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78625  
 
Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олег Анатолійович, Чернова Анастасія Валеріївна  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Вплив 
норм висіву насіння на формування густоти стояння рослин сортів 
сорго цукрового в умовах півдня України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78626  
 
Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гамаюнова Валентина Василівна, Коваленко Олег Анатолійович, 
Хоненко Любов Григорівна  

 
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)  Колективна монографія "Раціональне використання ресурсів в умовах 
екологічно стабільних територій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкривається сутність обов'язкового застосування як в богарному 
землеробстві, так і за умов зрошення органічних складових елементів 
технології вирощування польових культур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78627  
 
Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вагін Юрій Тимофійович, Добишев Андрій Семенович, Курденко 
Аліна Павлівна, Підпала Тетяна Василівна, Новіков Олександр 
Євгенійович  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, твір 
образотворчого мистецтва, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Производство продукции животноводства: технико-
технологические основы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Производство продукции животноводства : технико-
технологические основы : учебник / [Ю.Т. Вагин, А.С. Добышев,         
А.П. Курденко и др.] под общей редакцией профессора А.С. Добышева ; 
УО "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; 
Николаевский национальный аграрный университет. - Горки ; 
Николаев : ННАУ, 2016. - 645 с. 

 
Анотація   

В підручнику представлено сучасні технології і способи механізації 
виробничих процесів ферм та комплексів, методика технологічних 
розрахунків поточних технологічних ліній і техніка виконання 
ветеринарних робіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78628  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Алла Олександрівна  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру "Гігієна 
тварин з основами ветеринарії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78629  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Патрєва Людмила Семенівна, Коваленко Віталій Петрович, 
Терещенко Олександр Володимирович, Катеринич Олег 
Олександрович  

 
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)  Навчальний посібник "М'ясне птахівництво"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику висвітлено питання сучасного стану та перспективи 
розвитку м'ясного птахівництва у світі та Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78630  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адамов 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 "Обліково-комунікаційна програма 
автоматизованого робочого місця диспетчера житлово-комунального 
господарства "ЖКГ ДИСПЕТЧЕРСЬКА" ("ЖКГ: ДИСПЕТЧЕРСЬКА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для управління відносинами з споживачами 
житлово-комунальних послуг, включаючи ведення їх обліку, збір й 
аналіз інформації про звернення споживачів, здійснення контролю за їх 
виконанням, забезпечення телефонної та електронної комунікації з 
споживачами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78631  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 
Повне ім'я або 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 "Безопасность творческой деятельности и 
предупреждение нарушения прав интеллектуальной собственности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто проблему безпеки творчої діяльності індивідуальних 
винахідників, які складають більше половини всіх суб'єктів 
інноваційної діяльності. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78632  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 
Повне ім'я або 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 "Определение уровня инновационности продуктов 

инновационных проектов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше запропоновано ввести новий показник - "інноваційність" 
нового продукту, який визначає рівень привабливості продукту на 
споживчому ринку. Виділено вісім показників, що дозволяють описати 
споживачеві властивості його продукту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78633  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 
Повне ім'я або 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 соответствия свойств инновационного 

продукта потребностям покупателей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядається проблема невідповідності характеристик 
інноваційних продуктів запитам споживачів. Розроблено системну 
модель незмінних можливостей продукту і змінюваних потреб 
покупців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78634  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каралкіна Тетяна Валеріївна  
 
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 "Види неправомірного використання об'єктів права 
інтелектуальної власності в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено характеристику таким неправомірним діям в сфері 
інтелектуальної власності як: відтворення будь-якого твору; 
розповсюдження творів, фонограм, відеограм; плагіат; виготовлення 
продукту із застосуванням виходу і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78635  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каралкіна Тетяна 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 "Пути решения проблемы коммерциализации прав 
интеллектуальной собственности в высших учебных заведениях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито можливі шляхи комерціалізації інтелектуальної власності 
співробітників вищих навчальних закладів, які є своєрідним 
концентратором інтелектуального потенціалу науково-педагогічної 
еліти держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78636  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Валерій 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 "Переведення за трудовим правом України: проблеми 
правового регулювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведений правовий аналіз переведення як категорії сучасного 
трудового права. Досліджена правова природа переведення, виділені 
його характерні ознаки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78637  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія 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 "Перспективы становления трудового процессуального 

права в системе процессуальных отраслей права"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведений порівняльно-правовий аналіз трудового процесуального 
права з іншими процесувальними галузями вітчизняної системи права. 
Показано процесуальну природу правовідносин з вирішення трудових 
спорів і конфліктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78638  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія 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 "Сущность и характерные признаки трудового 

процессуального права"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Показано роль і значення процесуального права в сучасних ринкових 
умовах, розкрито його сутність і характерні ознаки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78639  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія 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 "Субъекты трудовых процессуальных отношений"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено коло суб'єктів трудового процесуального права, 
обґрунтовано їх характерні особливості. Розроблено класифікаційні 
підходи до систематизації суб'єктів трудових процесуальних відносин. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78640  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазор Лідія 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 "Сущность и значение внесудебного трудового 
процессуального производства в современных рыночных условиях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито сутність і значення позасудового трудового процесуального 
провадження в умовах ринкової економіки, наведений повний аналіз 
його ознак.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78641  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 
Повне ім'я або 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 "История зарождения и развития права 
интеллектуальной собственности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладена в логічній послідовності світова історія розвитку 
законодавства в інтелектуальній сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78642  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осік Олена Олександрівна  
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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 "Життєвий цикл проектів ровитку вищого 
навчального закладу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто життєвий цикл відкриття нової спеціальності у ВНЗ. Кожну 
фазу життєвого циклу проекту ліцензування та проекту акредитації 
охарактеризовано певними діями та результатами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78643  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осік 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)  Науковий твір "Нормативно-правовое обеспечение управления 
инновационными проектами высших учебных заведений"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі розглянуто і узагальнено нормативно-правове забезпечення 
інноваційних проектів вищого навчального закладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78644  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривошей Любов 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)  Книга "Уроки благочестия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга оповідань для дітей та їх батьків - це книга художніх оповідань. 
Вона містить окремі події далекої та сучасної історії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78645  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Наталія 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)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

"Інструктивно-методичні матеріали до лабораторно-практичних робіт 
з навчальної дисципліни Типографічне креслення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інструктивно-методичні матеріали дають можливість студентам перед 
виконанням графічних завдань отримувати теоретичні знання із 
рекомендованих літературних джерел.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78646  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Олена Михайлівна, Ситник Ірина Валентинівна  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру "Зошит 

для виконання самостійних графічних робіт з навчальної дисципліни 
Сучасні технології та комп'ютерна графіка в будівництві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасні технології та комп'ютерна графіка становлять цілий ряд 
напрямів і мають найрізноманітніші застосування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78647  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нежлукченко Тетяна Іванівна, Нежлукченко Наталя Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

ілюстрація  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-практичного характеру "Методи 
та результати дослідження впливу погодних умов на продуктивність 
овець"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі розглянуто питання зв'язку продуктивних ознак овець із 
метеорологічними особливостями місцевості, де їх утримують.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78648  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Ірина Валентинівна, Нестеренко Олена Михайлівна  
 
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)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Інструктивно-методичні матеріали до практичних робіт з навчальної 
дисципліни Сучасні технології та комп'ютерна графіка в будівництві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інструктивно-методичні матеріали дають можливість розширення 
сучасних можливостей ЕОМ, виконання обчислень, створення 
зображень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78649  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "А слёзы льются, слёзы льются чересчур"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78650  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
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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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Улыбкой своей, улыбкой своей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78651  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневецький Ілля 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)  Сценарій "Шалена подорож"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Троє кращих друзів відправляються відпочити в Одесу, а потім у 
Львів. Їм набридла робота та навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78652  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумаченко Олександр Юрійович, Рожков Ігор Миколайович, Редька 
Олена 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)  Монографія "Структурно-функціональні зміни в системі епіфіз-

проміжна частка гіпофіза в умовах тривалої дії нітратів та її корекції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлюються сучасні теоретичні дані та нове 
вирішення наукового завдання-дослідження структурно-
функціональної організації епіфіза.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78653  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петух Олександр 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)  Збірка пісень "Розквітає Україна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісні присвячені рідному краю. Автор в піснях розповідає про любов до 
своєї малої Батьківщини та всієї України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78654  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богайчук Людмила Романівна  
 
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 "Хроніки чайок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота виконана в поєднанні технік гарячого батику та текстильного 
колажування, що виконаний в складному прийомі на натуральному 
шовку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78655  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олесенко Алла 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 "Сегментація зображень з використанням 
енергетичних харатктеристик Лавса"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для виділення окремих сегментів зображень з 
врахуванням їх текстури. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78656  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олесенко Алла 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 "RLE-компресія зображень на основі Lab-
критерію відмінності кольору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для стиснення зображень з великими 
монотонними ділянками. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78657  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олесенко Алла 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 "RLE-компресія зображень на основі 
ентропійного критерію відмінності кольору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для стиснення зображень з великими 
монотонними ділянками. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78658  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саєнко Юлія Олександрівна, Фефілова Тетяна 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)  Науковий твір "Українська мова за професійним спрямуванням. 
Методичні розробки семінарських та самостійних занять"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні розробки призначені для професійно-методичної підготовки 
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "бакалавр". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78659  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житнік Тетяна Сергіївна, Абдурахманов Рустем Джевдетович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Асоціативні метафоричні картки "Будинок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Асоціативні картки "Будинок" складаються з 44 карток. 
Рекомендовано педагогам, психологам, вихователям, батькам як 
діагностико-терапевтичний матеріал для роботи з емоціями та 
міжособистісною сферою дитини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78660  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Асоціативні метафоричні картки "Пейзаж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Асоціативні картки "Пейзаж" складаються з 45 карток. Розраховані та 
рекомендовані педагогам, психологам, вихователям, батькам як діагностико-
терапевтичний матеріал для роботи з емоційною сферою дитини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78661  
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Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Асоціативні метафоричні картки "Фантастичне 
дійство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Асоціативні картки складаються з 34 карток фантастичного змісту. 
Розраховані та рекомендовані педагогам, психологам, вихователям, 
батькам як діагностико-терапевтичний матеріал для роботи з 
емоційною сферою дитини. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78662  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житнік Тетяна 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)  Опис "Асоціативні метафоричні картки "Портрет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Асоціативні картки складаються з 45 проектних карток "Портет". 
Зображення карток є символічними та метафоричними і дають 
можливість самоаналізу "Я - образ" під час діагностики та терапії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78663  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замотайло Тетяна Віталіївна, Яремчук Ніна 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)  Науковий твір "Тренажер для перевірки стійкості алгоритмів 

опрацювання експериментальних даних за умов наявності аномальних 
результатів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78664  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сільвестров Антон Миколайович, Зіменков Дмитро Костянтинович  
 
Повне ім'я або 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 "Взаємодія законів електродинаміки в ефекті Губера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78665  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисов Ігор Геннадійович, Фалько Наталя Миколаївна, 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)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма. Психологія. Другого 
рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки. Кваліфікація - магістр психології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є нормативним документом, в якому відображаються цілі 
освітньої та професійної підготовки магістра - психолога відповідного 
рівня. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78666  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисов Ігор Геннадійович, Фалько Наталя Миколаївна, Каткова 
Тетяна Анатоліївна, Варіна Ганна Борисівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

287 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійна програма. Психологія. Першого 

рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки. Кваліфікація - бакалавр психології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є нормативним документом, в якому відображаються цілі 
освітньої та професійної підготовки психолога відповідного рівня. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78667  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
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 "THEORY FUNDAMENTALS AND METHODIC 

APPROACHES TO CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS 
IN SOCIALLY - ORIENTED ECONOMY"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78668  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ар Сантем (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Комплексы Школы четырёх лет обучения"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичний посібник призначений для викладачів і студентів 
Міжнародного університету САНТЕМ, інструкторів-методистів йоги й 
слухачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78669  
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Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Постовий Володимир Ілліч, Гасанова Галина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Кам'янець-Подільське публічне акціонерне товариство "ГІПСОВИК" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір технічного характеру "МАГНІЄВО-СУЛЬФАТНО-КАЛЬЦІЄВА 
ДОБАВКА Технічні умови ТУ У 08.1 - 22986119 - 003 : 2013"               
("ТУ У 08.1 - 22986119 - 003 : 2013")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі описані технічні вимоги, правила приймання, методи контролю 
та використання магнієво-сульфатно-кальцієвої добавки, що 
одержується шляхом дроблення доломітизованих вапняків та 
використовується в сільському господарстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78670  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Йога-способ жизни на Земле"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ар Сантэм. Йога-Способ жизни на Земле. - М. :         
ООО "Угрешкая типография", 2014. - 444 с. Изд. пятое, испр., доп. 

 
Анотація   

Книга призначена викладачам, студентам Міжнародного університету 
Сантем, слухачам Школи Йога Гуру Ар Сантема, всім небайдужим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78671  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Постовий Володимир Ілліч, Гасанова Галина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Кам'янець-Подільське публічне акціонерне товариство "ГІПСОВИК" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "ДОБРИВО ВАПНЯНЕ З ПІДВИЩЕНИМ 

ВМІСТОМ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ Технічні  умови ТУ У 20.1. - 22986119 - 
004 : 2016" ("ТУ У 20.1 - 22986119 - 004 : 2016")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі описані технічні вимоги, правила приймання, методи контролю 
та використання вапнякового добрива, що одержується шляхом 
дроблення вапняків та використовується в сільському господарстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78672  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Постовий Володимир Ілліч, Гасанова Галина Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Кам'янець-Подільське публічне акціонерне товариство "ГІПСОВИК" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір технічного характеру "ДОБРИВО КАЛЬЦІЄВО-СІРЧАНЕ 

Технічні умови ТУ У 20.1 - 22986119 - 005 : 2016" ("ТУ У 20.1 - 22986119 - 
005 : 2016")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі описані технічні вимоги, правила приймання, методи контролю 
та використання кальцієво-сірчаного добрива, що одержується шляхом 
дроблення або помолу гіпсового щебеню та використовується в 
сільському господарстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78673  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базєй Олександр Анатолійович, Брюховецький Олександр Борисович, 

Троянський 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 "Програма визначення поправки часу 

спостережень явищ, що відбуваються за межами Сонячної системи, для 
приведення до барицентру Сонячної системи BaryTime" ("BaryTime")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою незалежне програмне забезпечення для визначення 
поправки часу спостережень явищ, що відбуваються за межами 
Сонячної системи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78674  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хламов Сергій Васильович, Брюховецький Олександр Борисович, 
Власенко Володимир Петрович, Саваневич Вадим Євгенович  

 
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 організації обчислювального 
процесу для автоматичної побудови кривих блиску СLT LC Creator" 
("CLT LC Creator")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою незалежне програмне забезпечення для 
організації обчислювального процесу для автоматичної побудови 
кривих блиску різноманітних досліджувальних об'єктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78675  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діков Євген Миколайович, Брюховецький Олександр Борисович, 
Власенко Володимир Петрович, Хламов Сергій Васильович, 
Саваневич Вадим Євгенович  

 
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 інтерактивного завантаження 
даних астрономічних каталогів Dolli" ("Dolli")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою незалежне програмне забезпечення для 
інтерактивного завантаження даних різноманітних астрономічних 
каталогів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78676  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Володимир Петрович, Брюховецький Олександр Борисович, 
Хламов Сергій Васильович, Саваневич Вадим Євгенович  
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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 розрахунку інструментального 
блиску зірок на CCD-кадрах InstBrightStar" ("InstBrightStar")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою незалежне програмне забезпечення для 
розрахунку інструментального блиску зірок на CCD-кадрах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78677  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погорелов Артем Віталійович, Хламов Сергій Васильович, 
Брюховецький Олександр Борисович, Саваневич Вадим Євгенович, 
Власенко Володимир Петрович  

 
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 відображення кривих блиску Plots 
Viewer" ("Plots Viewer")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою незалежне програмне забезпечення для 
відображення кривих блиску, що отримані у ручному або 
автоматичному режимі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78678  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Володимир Петрович, Брюховецький Олександр Борисович, 
Хламов Сергій Васильович, Саваневич Вадим Євгенович, Діков Євген 
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 "Програма автоматичної побудови кривої 
блиску змінних зірок на CCD-кадрах LightCurveVarStar" 
("LightCurveVarStar")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою незалежне програмне забезпечення для 
автоматичної побудови кривої блиску змінних зірок на CCD-кадрах. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78679  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Храпунов Андрій Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис настільних ігор з ілюстраціями "МОРСКОЙ БОЙ, 

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ, ТАНКОВАЯ БИТВА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78680  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ждан Вячеслав Миколайович, Голованова Ірина Анатоліївна, Оксак 

Григорій Анатолійович, Закрутько Леся Іллівна, Товстяк Марія 
Михайлівна, Коркішко Валерія 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 "План розвитку госпітального округу на прикладі 

східного госпітального округу Полтавської області"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створення госпітальних округів у рамках реформи децентралізації 
дасть відповідь на два запитання: яким чином наблизити медичну 
послугу до людини і яким чином змінити якість самої послуги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78681  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
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" 
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 

"Старший зміни_Відбитки пальців"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для здійснення контролю другої лінії з метою забезпечення 
фіксування, пошуку та порівняння за БД "Відбитки пальців" 
інформації про біометричні дані (відцифровані зображення відбитків 
пальців) іноземців та осіб без громадянства, отриманих з 
використанням спеціальних оптичних сканерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78682  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Повторимо "ОПІР МАТЕРІАЛІВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику по кожній темі матеріал викладається стисло, що буде 
сприяти ефективному повторенню курсу при підготовці студентів до 
заліку та екзамену.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78683  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швабій Констянтин 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 "Теоретичні підходи до формування і реалізації 

податкової політики держави"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено теоретичні засади розроблення і реалізації податкової 
політики держави,  показано особливості процесу розробки податкової 
політики держави, зокрема через механізм виявлення реальних 
суспільних пріоритетів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78684  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колос 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)  Науковий твір "Характеристика морфофункционального развития 
студентов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено інформацію про особливості стану опорно-рухового 
апарату студентів у процесі фізичного виховання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78685  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колос Ольга Валеріївна (Коваленко 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 в окремих пам'ятках права, що 

діяли на території України в дорадянський період"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваленко О. Повторність злочинів в окремих 

пам'ятках права, що діяли на території України у дорадянський період 
// Вісник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. - 2011. - № 89. - С. 107-110. 

 
Анотація   

Представлено результати дослідження окремих історичних пам'яток 
права, що діяли на території сучасної України, в аспекті регламентації 
повторності злочинів, як окремого різновиду їх множинності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78686  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колос 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)  Науковий твір "Коррекция нарушений осанки студентов с 

использованием современных биомеханических и информационных 
технологий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Колос Н.А. Коррекция нарушений осанки студентов с 

использованием современных биомеханических и информационных 
технологий // Педагогіка, Психологія та медико-біологічні проблеми 
фізичного виховання і спорту. - 2009. - № 2. - С. 66-72. 

 
Анотація   

Представлено технологію корекції порушень постави студентів, 
складовою частиною якої є інформаційно-методична система 
"Гармонія тіла".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78687  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
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 "Специфічні ознаки повторності злочинів у теорії 

кримінального права"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Колос О.В. Специфічні ознаки повторності злочинів у 

теорії кримінального права // Часопис Київського університету права. - 
2013. - № 2. - С. 336-340. 

 
Анотація   

Твір присвячений вивченню інституту множинності злочинів у 
кримінальному праві України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78688  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Наталія 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 "Analysis of factors of groundwater regime formation by means of 

GIS technologies"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі проведений аналіз факторів режиму утворення 
підґрунтових вод, який дозволяє кількісно оцінювати роль кожного з 
них і більш правильно розкрити закономірність динаміки.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78689  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Ты же знаешь слова этой песни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78690  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Ти хочеш знати правду про війну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78691  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Губы сомкнулись, сердце не прячешь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78692  
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Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Растерзано сердце на части, части"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78693  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Осипались слова як злива"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78694  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
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 "Душа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78695  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сусанна Юріна (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)  П'єса "Подкраваткина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія про іграшкового Клоуна, що подорожує у загадкову країну, 
яка знаходиться під ліжком, заради порятунку своєї господарки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78696  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сусанна Юріна (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)  П'єса "Светляш"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія про подорож у пошуках зоряного сяйва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78697  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сусанна Юріна (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)  П'єса "Вровень с облаками"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78698  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майборода Олександр Петрович, Смірнов Олександр Юрійович, 
Окнов Віталій Анатолійович  

 
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 "Система інформаційно-аналітичного 
забезпечення впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою програми є впровадження електронної платформи, призначеної 
для інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття та оброблення 
електронної звітності підприємств видобувних галузей усіх форм 
власності, що дозволить забезпечити виконання зобов'язань України в 
рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78699  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лагутін Василь Дмитрович, Уманців Юрій Миколайович, Щербакова 
Таміла Анатоліївна, Ожелевська Тетяна Станіславівна, Лебедева 
Лариса Валеріанівна  

 
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)  Підручник "ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник підготовлений відповідно до програми дисципліни. Присвячений 
вивченню еволюції предмета та методу економічної теорії, розкриттю 
основ функціонування економічної системи, визначенню змісту і 
структури суспільного виробництва, аналізу конкуренції та наслідків 
монополії, сутності капіталу та його функціональних форм. Окремі 
розділи підручника присвячено розгляду природи та функцій кредиту, 
з'ясуванню особливостей становлення ринкових відносин в аграрному 
секторі, сутності та джерел формування доходів населення, розкриттю 
економічних функцій держави. Логічним завершенням викладення 
навчального матеріалу є теми, присвячені розкриттю напрямів 
розвитку світового господарства та міжнародних економічних 
відносин, а також глобальних проблем сучасності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78700  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Ігор Іванович  
 
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 з 
дисципліни "УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Конспект лекцій розроблений для студентів освітнього ступення 
"бакалавр" галузі знань 18 "Виробництво та технології, спеціальності 
181 "Харчові технології", спеціалізації 18101 "Ресторанні технології".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78701  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бланк Ігор Олександрович, Ситник Ганна Вікторівна, Андрієць 
Віталій Савич  

 
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)  Підручник "Управління фінансами підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник висвітлює основні питання з управління фінансами 
підприємств: концептуальні засади управління фінансами, 
методологічні засади побудови систем забезпечення управління 
фінансами підприємств, теоретичні засади і методичний 
інструментарій управління активами та капіталом підприємства, 
методологічні основи управління інвестиціями й грошовими потоками, 
питання управління фінансовими ризиками, основи антикризового 
фінансового управління. Підручник містить практикум, який дозволяє 
здійснити контроль рівня засвоєння теоретичного матеріалу за 
допомогою питань і тестових завдань, опанувати практичний 
інструментарій управління фінансами підприємств на основі 
вирішення ситуаційних вправ. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78702  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гонтарук Сергій 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 "WEB-система "Смарт Солюшинз" ("CRM 

"Smart Solutions")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78703  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Олег Олегович, Медведєва Валентина Миколаївна  
 
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 фільтрації та децимації навігаційних 

даних TrackMobile" ("TrackMobile")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з трьох підсистем: сервер прийому даних, gps- 
пристрій, який передає дані, та веб-система для відображення 
відфільтрованих та децимованих даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78704  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Симоненко Борис Олександрович, Медведєва Валентина Миколаївна  
 
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 "Розподілення обчислювальних задач на 

комп'ютери працівників компанії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою рішення, що виконане мовою програмування 
С# та платформі NET. Запропоноване рішення дозволяє виконувати 
розподілені задачі на комп'ютерах працівників компанії, особливістю є 
те, що перед виконанням задач програмне рішення аналізує зайнятість 
комп'ютерів.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78705  
 
Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербатюк Наталія Володимирівна, Денисюк Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
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 
"Навчально-методичний посібник з дисципліни "Сучасні теоретико-
практичні проблеми конституційного права та процесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику роз'яснені сучасні теоретико-практичні проблеми 
конституційного права та процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78706  
 
Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухтик Віктор Володимирович, Гуменчук Михайло Іванович, Цюман 
Микола Павлович, Карев Станіслав Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Програма курсу і методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни "Автомобільні двигуни", "Двигуни внутрішнього 
згорання" для студентів, що навчаються за спеціальностями 274 
"Автомобільний транспорт", 133 "Галузеве машинобудування" (зі 
скороченим строком підготовки)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено програму курсу і методичні вказівки до виконання 
курсової роботи для студентів, що навчаються за спеціальностями 274 
"Автомобільний транспорт", 133 "Галузеве машинобудування" (зі 
скороченим строком підготовки).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78707  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрій Феодосійович, Редзюк Анатолій Михайлович, Корпач 

Анатолій Олександрович, Мержиєвська Любов Павлівна, 
Добровольський Олександр Сергійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Промислово-транспортна екологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В навчально-методичний посібник включено: програму курсу, 
дидактичний матеріал до вивчення дисципліни "Промислово-
транспортна екологія" та методичні вказівки до виконання курсової 
роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78708  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стегура Маріан Васильович  
 
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 модулі-обереги 

"Тетрафор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічні модулі-обереги можуть використовуватись в дизайні малих 
архітектурних форм, інтер'єрів, меблів, об'єктів промислового дизайну, 
в тому числі в модній індустрії як елемент одягу і аксесуари.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78709  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федін Юрій Михайлович  
 
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 учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки щодо проведення 

занять у спеціальних медичних групах з дисципліни "Фізичне 
виховання"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

304 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі викладено рекомендації щодо змісту, форми і методів 
проведення самостійних занять з фізичного розвитку студентів 
спеціальностей медичних груп.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78710  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сліщенко Оксана Петрівна, Аносова Юлія Павлівна  
 
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 учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки щодо виконання 
самостійних робіт з дисципліни "Іноземна мова за професійним 
спрямуванням"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто методичні вказівки до самостійних робіт, які є 
складовим елементом інтеграції теоретичних та практичних занять з 
іноземної мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78711  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюх Світлана 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 "Основи охорони праці. 
Методичні вказівки до проведення лабораторних занять" для студентів 
освітнього рівня "бакалавр" денної форми навчання інженерних та 
інженерно-педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78712  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Володимир Миколайович, Рубежняк Ірина Георгіївна, Міняйло 
Анатолій Анатолійович  

 
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)  Підручник "Екологія міських екосистем (Урбоекологія)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику подані основні поняття урбоекології, аналізуються 
екологічні проблеми водного середовища міста, розглядаються 
загальні принципи системи водовідведення і очищення стічних вод.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78713  
 
Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міняйло Анатолій Анатолійович, Чайка Володимир Миколайович  
 
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 "Просторова структура ентомофауни агроландшафтів як 

основа збереження агробіорізноманіття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78714  
 
Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуда Лариса Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Обробка української народної пісні "На Україні я родилась" для 

ансамблевого виконання у супроводі бандури   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створено музичну обробку української народної пісні для жіночого 
вокального ансамблю у супроводі бандури. Запропонована обробка  
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може бути використана сольно або вокальним ансамблем у навчальній 
та концертній практиці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78715  
 
Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
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 для закладів загальної середньої освіти з 
навчанням молдовською мовою. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молдовська мова для закладів загальної середньої освтіи з навчанням 
молдовською мовою. 5 клас. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78716  
 
Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
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)  "Інтегрований курс "Література" (молдовська та зарубіжна). 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інтегрований курс "Література" (молдовська та зарубіжна). 5 клас. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78717  
 
Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галецька Тетяна 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 "Лізинг як форма інвестування оновлення основного 
капіталу сільськогосподарських підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Галецька Т.І. Лізинг як форма інвестування 
оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств: 
монографія / Т.І. Галецька. - Острог : Видавництво Національного 
університету "Острозька академія". - 2010. - 244 с. 

 
 
Анотація   

У монографії обґрунтовано напрями суттєвого розширення 
використання лізингу в інвестиційній діяльності 
сільськогосподарських підприємств на основі підвищення його 
ефективності та удосконалення економічних взаємовідносин між 
учасниками цього процесу через поглиблення теоретичного пізнання 
його суті, уточнення оцінок економічної ефективності та забезпечення 
державою умов для ширшого його використання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78718  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелінський Ігор Адамович  
 
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 "Інтелект Люкс: Бюджетна бухгалтерія" ("ІЛ: 
БЮДЖЕТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації бухгалтерського, податкового 
та управлінського обліку діяльності бюджетної установи на підставі 
принціипів і методів обліку, закріплених в обліковій політиці згідно з 
вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку НП(С)БО 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78719  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коноваленко Тетяна Василівна, Коноваленко Діана 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)  Наукова робота "Лінгвостилістична  репрезентація містичного у 
романі Ренсома Ріґґза "Miss pereggrine's home for peculiar children"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукову роботу присвячено дослідженню лінгвостилістичних 
особливостей роману Ренсома Ріґґза. Мета дослідження полягає в 
лінгвостилістичному аналізі засобів творення містичного ефекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78720  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудой Вадим 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)  Декоративна скульптура "Риба-носоріг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптурна композиція "Риба-носоріг" виконана у техніці "вільне 
ліплення" з використанням шамотних мас.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78721  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богайчук Людмила Романівна  
 
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 образотворчого мистецтва "Гарячий батик "Дивна ніч"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота виконана в змішаній техніці холодний і гарячий батик з 
прийомом "кракле". Авторські технологічні експерименти у розробці 
композиції, де ідея твору: світ видимий і невидимий.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78722  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Тетяна Петрівна  
 
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)  Твір образотворчого мистецтва "Ангел-хранитель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота представлена в техніці паперопластики і виконана з кращих 
сортів акварельного паперу, який являє собою первинну основу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78723  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Тетяна Петрівна  
 
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 "Молитва ангелів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота виконана в техніці паперової пластики з кращих сортів паперу 
типу ватману  методом вирізання і виклеювання об'ємних 
декоративних елементів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78724  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орос Іван 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)  Твір образотворчого мистецтва "Дивосвіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі було поєднано монотипію і пастель. Класична пастель 
завжди виконувалась на темному фоні різних кольорів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78725  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орос Іван 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)  Твір образотворчого мистецтва "Будинок художника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота виконана з натури на попередньо заготовленій масляній 
монотипії олійною пастеллю, що дозволило досягти декоративності і 
пластичності у відображенні краси гірського селища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78726  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богайчук Людмила Романівна  
 
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 "Гарячий батик "Пречиста"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота виконана в змішаній техніці батик з використанням прийому 
"кракле". У розробці композиції використані авторські технологічні 
експерименти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78727  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудой Вадим 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)  Декоративна скульптура "Шестипалий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скульптурна композиція "Шестипалий" виконана у техніці "вільне 
ліплення" з використанням шамотних мас.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78728  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Письміченко Олександр 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)  Скульптура "Чоловічий торс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З виконаного етюда з натури у реалістичній манері в м'якому матеріалі 
була знята кускова форма, де в процесі роботи над композицією автор 
відійшов в бік абстактних форм, що дало змогу досягти більш 
виразного силуету. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78729  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Письміченко Олександр 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)  Скульптура "Повнолуння"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жанр дрібної пластики дозволив у роботі використовувати широкий 
простір для експерименту з композицією та використання нових 
матеріалів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78730  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисюк Зінаїда Дмитрівна  
 
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)  Гобелен "Натюрморт"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір виконаний в техніці ручного ткацтва. Авторська композиція 
складається з вази з фруктами на вікні з драпіруванням, що відповідає 
принципам монументальності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78731  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисюк Зінаїда Дмитрівна  
 
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)  Гобелен "Блакитне сяйво"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська розробка абстрактно-асоціативної композиції з 
вертикальним ритмом зображення у синьо-блакитних кольорах, 
виконана у техніці ручного ткатцтва. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78732  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисюк Зінаїда Дмитрівна  
 
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)  Гобелен "Трио"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська композиція виконана у техніці ручного ткацтва в матеріалі 
у створенні настрою свята. Композиція складається з трьох фігур 
музик на динамічному фоні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78733  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флорескул Олег Іванович  
 
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)  Барельєф "Успіння Богородиці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Композиція виконана з модельного пластику для подальшого 
використання у моделюванні та литті дзвона. У процесі створення 
композиції були використані канонічні закони 18-19 століття. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78734  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флорескул Олег 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)  Барельєф "Народження Богородиці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Композиція виконана з модельного пластику для подальшого 
використання у моделюванні та литті дзвона. У процесі створення 
композиції були використані канонічні закони 18-19 століття. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78735  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левицький 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)  Малюнок "Логотип Oblig@tions"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок був розроблений для використання його як логотипу для 
закритої інтелектуальної мережі користувачів із зобов'язаннями. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78736  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

314 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рабчевська Тетяна 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)  Дитяча казка "Чарівна серце"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка висвітлює відношення діти-дорослі. У казці розповідається 
історія про маленького хлопчика Івана, в якого з'явилась чарівна 
можливість втілити своє бажання у життя - зрозуміти дорослих. 
Поступово йому відкривається істина, котру дорослі так майстерно 
приховують від дітей. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78737  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калганов Михайло Андрійович (MICHAEL RENARD), Тарасенко 
Ярослав Миколайович  

 
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 "Зачекай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі автори розкривають нове бачення української пісні - слухач 
має зрозуміти, що кожен день відкриває нові можливості. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78738  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комарова Олена Сергіївна (Альона Таніна), Федосова Олена 
Адольфівна  

 
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)  Ілюстрована казка "Таємниці лавандового долу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

315 

Анотація   
Цікава, чудово ілюстрована казка про чарівні пригоди мишенят та 
котофейчиків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78739  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федосова Олена Адольфівна  
 
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 "Лавандовий кіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Художньо-графічна композиція, створена автором, - образ казкової 
істоти - оригінального кота з крилами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78740  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидова Юлія 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 "Метод клінічних інтегративних пазлів в вирішенні 

завдань антикризового менеджменту в акушерстві чотирма 
експертами" ("СІР-АСМ04")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Клінічне завдання з поступовим розширенням інформації від скарги до 
даних опитування, анамнезу, клініко-лабораторних досліджень. На 
початку завдання оголошується скарга, спільна для усіх експертів, але 
в кінці сесії слухачі розуміють, що діагноз є іншим. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78741  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Универсальные соционические карты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Соціонічні карти стосуються однієї з галузей психології - соціоніки. 
Основоположним у вивченні соціоніки є так званий "метод 
інформаційного метаболізму". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78742  
 
Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальова Людмила Юріївна, Єрмак Ганна Володимирівна, 
Єрьоміна Лілія Євгенівна, Замкова Ірина Ігорівна, Плахоніна Ірина 
Костянтинівна  

 
Повне ім'я або 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 "Комплекс тренінгових програм з 
проблем духовно-морального виховання учнів початкових класів. 
Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 
6.010102 Початкова освіта. Спеціалізації "Християнська етика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику презентовано навчальну програму з курсу "Комплекс 
тренінгових програм з проблем духовно-морального виховання учнів 
початкових класів" і методичні рекомендації до практичних занять.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78743  
 
Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костельман Володимир Михайлович, Паламарчук Олексій 
Віталійович, Нацвлішвілі Юрій Олексійович, Поляков Олександр 
Анатолійович  

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

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

твору (творів)  Збірка музичних творів "Чердак"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Збірка музичних творів "Чердак" - тимчасово зафіксоване в просторі 
поєднання різнорідних коливань групи "Гибкий Чаплин".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78744  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальова Людмила Юріївна, Єрьоміна Лілія 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 "Тренінг 
"Сутність діалогу між представниками релігійних культур народів 
Північного Приазов'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тренінг адресовано студентам 3-4 курсів навчання педагогічних 
спеціальностей. Матеріали тренінгу мають на меті процес формування 
професійно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів, 
поглиблення знань про сутність міжрелігійного діалогу на прикладі 
різних народів Північного Приазов'я. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78745  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальова Людмила Юріївна, Єрьоміна Лілія 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 "Тренінг 

"Алгоритм у підготовці вчителя, який опікується вихованням дітей із 
сімей, що сповідують різні релігії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тренінг адресовано студентам 3-4 курсів педагогічних спеціальностей. 
Матеріали тренінгу спрямовані на систематизацію знань учасників 
цільової групи про механізми спільної взаємодії через діалог різних 
релігійних ідентичностей. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78746  
 

Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаюк Тетяна Анатоліївна, Гарькава Ольга Валентинівна  
 
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)  Книга з ілюстраціями "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  78747  
 
Дата реєстрації авторського права  02.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брянцев Олександр 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)  Малюнок "Ілюстрація фасаду Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ілюстрація фасаду Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького є одним з ключових 
елементів просування бренда МДПУ ім. Б. Хмельницького.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78748  
 
Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татьяна Лонская, Тетяна Лонська (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 "А судьбы - это звезд мечты..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман присвячений молоді 90-х років ХХ сторіччя. На прикладі учнів 
одного класу розкриваються складні шляхи їхньої долі, пошуки себе, 
свого місця в житті, нелегкі дороги боротьби та перемог, всупереч  
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випробуванням, що випали кожному з героїв цієї книги.  По сюжету 
всіх героїв пов'язує одна страшна таємниця загибелі їх однокласниці, 
яку протягом багатьох років намагається розкрити один з учнів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78749  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Олексій Петрович, Горпиненко Владислав Сергійович, 
Майборода Сергій 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 "Особливості впливу параметрів синхронних двигунів 
на чисельні розрахунки його динамічних режимів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Синхронний двигун є найбільш складним для математичного 
моделювання об'єктом. На сьогодні існує велика кількість методів і 
методик розрахунку параметрів моделей СД, але і вони потребують 
деяких початкових параметрів схеми заміщення, наприклад 
щонайменше індуктивних опорів по повздовжній та поперечній осях, 
індуктивного опору розсіювання статорної обмотки та обмотки 
збудження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78750  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зачепа Юрій Володимирович, Зачепа Наталія Василівна, Богодист 
Андрій Олександрович, Чернов Дмитро Євгенійович, Каленик 
Станіслав Владиславович, Сусік 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 "Дизель-генераторна установка з асинхронним 
генератором"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма може бути застосована для дослідження статичних та 
динамічних режимів роботи автономних джерел живлення, а також при 
виконанні лабораторного практикуму з відповідного напряму при 
навчанні студентів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78751  
 
Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черешневий Олександр Ігорович, Гончарук Тетяна Вікторівна  
 
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 "Рахунки бухгалтерського обліку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма передбачена, як довідник рахунків бухгалтерського обліку 
для бухгалтерів бюджетних установ. Налаштована система пошуку 
рахунків, характеристика рахунку та типова кореспонденція рахунку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78752  
 
Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черешневий Олександр Ігорович, Гончарук Тетяна Вікторівна  
 
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 "Грошове забезпечення військовослужбовців"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розраховує щомісячне грошове забезпечення, грошову 
допомогу для оздоровлення матеріальну допомогу, грошові виплати 
військовим резервістам, військовозобов'язаним та винагороду за 
тривалу безперервну службу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78753  
 
Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Навчальний курс "SAFE SYSTEM OF 
WORK"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором розроблений навчальний курс  для моряків щодо організації 
безпечної  роботи на морському судні. Курс складається з чотирьох 
модулів англійською мовою, а саме: 01 Behavioural Safety - безпека 
поведінки, 02 Risk Management - керування ризиками, 03 Safety 
Management System - система керування безпекою, 04 Operational Safety - 
оперативна безпека. До модулів 02-04 також розроблені багатоваріантні 
перевірочні тести. Даний курс доступний на веб-ресурсі 
learnmarine.com.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78754  
 
Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яхній Євген 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 письмовий твір "Правила використання електронних 
грошей XPAY, засобом доступу до яких є, у тому числі, наперед 
оплачені картки міжнародних платіжних систем VISA та 
MASTERCARD"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Правила регулюють діяльність, пов'язану з випуском, 
розповсюдженням, обміном, погашенням випущених банком 
електронних грошей XPAY, а також інші відносини, пов'язані з 
використанням зазначених електронних грошей на території України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78755  
 
Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малік Олексій Володимирович  
 
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 "Каталог виставки "Рікі-колаж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
В каталозі представлено твори художників Арт-групи "Рікі", що 
створено у 2012-2017 роках, які є творами сучасного позитивного 
мистецтва і які демонструвалися в проекті "Рікі-колаж" в залі 
ОООНСХУ в Одесі в січні-лютому 2018 р.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78756  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузема Валерія Михайлівна  
 
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 ювелірних виробів 
"Полны Любви by Guzema Fine Jewelry" ("Полны Любви by Guzema 
Fine Jewelry")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колекція присвячена найсвітлішому почуттю, здатному змусити 
кожного повірити в диво. До колекції увійшли мінімалістичні сережки, 
підвіски і кільця, прикрашені написом "Полны любви". В колекції 
використані прямокутні форми і фірмові ключики, які вже 
асоціюються з брендом Guzema Fine Jewelry.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78757  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузема Валерія Михайлівна  
 
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 ювелірних виробів 
"Hidden Beauty Collection by Guzema Fine Jewelry" ("Hidden Beauty 
Collection by Guzema Fine Jewelry")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вечірня колекція прикрас, основу якої складають прикраси з тонкими 
блискучими ланцюгами з білого або жовтого золота: два види кілець, 
сережки і кольє.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78758  
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Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузема Валерія Михайлівна  
 
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 ювелірних виробів 
"Milk Kids Collection by Guzema Fine Jewelry" ("Milk Kids Collection by 
Guzema Fine Jewelry")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лінійка прикрас складається з лаконічних ланцюжків з підвісками, 
акуратних брошок, ледь помітних сережок і найтонших браслетів, 
виконаних у фірмовому мінімалістичному стилі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78759  
 
Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузема Валерія Михайлівна  
 
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 ювелірних виробів 
"Classic Collection by Guzema Fine Jewelry" ("Classic Collection by 
Guzema Fine Jewelry")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вся колекція виконана в мінімалістичному стилі, виглядає делікатно 
та стримано. Геометричні дещо згладжені форми, відсутність зайвих 
деталей та акцентів робить їх ідеальними для шанувальниць 
лаконічного дизайну.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78760  
 
Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція ювелірних виробів 

"Space Collection by Guzema Fine Jewelry" ("Space Collection by Guzema 
Fine Jewelry")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу колекції покладено геометричну фігуру кулі, внаслідок 
відмови від гострих кутів або нарочито складних форм. Перша частина 
колекції - це шароподібні монолітні кільця для різних фаланг і великі 
сережки ідентичної форми, а друга - це прикраси, в яких куля 
поєднується з колом, які разом нагадують Сатурн, охоплений 
кільцями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78761  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузема Валерія Михайлівна  
 
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 ювелірних виробів 

"Valentine's Day Collection by Guzema Fine Jewelry" ("Valentine's Day 
Collection by Guzema Fine Jewelry")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78762  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузема Валерія Михайлівна  
 
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 ювелірних виробів 
"The best Way to say I love you by Guzema Fine Jewelry" ("The best Way 
to say I love you by Guzema Fine Jewelry")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лаконічна колекція, виконана в мінімалістичній стилістиці бренда, 
при цьому кожен виріб передає справжні почуття, щирі емоції, 
внутрішню силу та слабкість одночасно. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78763  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпанковська Ніна Григорівна, Король Григорета Олександрівна, 

Ковальчук Костянтин Федорович, Костанецький Віктор 
Володимирович, Распопова Юлія Олександрівна, Труш Юлія 
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)  Навчальний посібник "Аналіз господарської діяльності: теорія, 

методика, розбір конкретних ситуацій, ділова гра на прикладі 
металургійного підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику висвітлені сутність та взаємоз'язки основних 
наукових категорій економічного аналізу в умовах трансформації 
економіки та ринкових умов. Визначені особливості економічного 
аналізу на металургійному підприємстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78764  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квасній Олена Богданівна, Антипович Тарас Георгійович  
 
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 художнього фільму "Аут"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Макс - 32-річний психолог. Психолог, що приховує власний діагноз - 
легку форму  аутизму. Він роками живе і працює під пильною опікою 
свого батька - професора-психотерапевта. Але несподівано батько 
Макса помирає, і життя героя різко змінюється. Тепер він сам на сам зі 
світом, до якого геть не пристосований, однак не втрачає надії знайти 
порозуміння, любов і гармонію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78765  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Yuruary Veles (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), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів до пісень "Життя мине"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка текстів до пісень містить п'ять текстів: "Життя мине", "Я 
лечу", "Мрійник", "Різні світи", "Доля".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78766  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коропенко Сергій Миколайович (Сергей Короп), Овечкін Дмитро 
Вікторович  

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

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

твору (творів)  Сценарій фільму "The Viking's curse"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78767  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громко 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Діалектні тексти 

як елемент автоетнографії говірконосія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Громко Т.В. Діалектні тексти як елемент 

автоетнографії говірконосія // Актуальні питання розвитку 
філологічних наук у ХХІ столітті: Міжнародна науково-практична 
конференція, м. Одеса, 24-25 березня 2017 року. - 2017. - с. 9-12. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78768  
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Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громко 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)  Наукова стаття "Семантика народних географічних термінів говірки 
села Піщаний Брід Добровеличківського району"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Громко Т.В. Семантика народних географічних 
термінів говірки села Піщаний Брід Добровеличківського району // 
Наукові записки. Серія : Філологічні науки : Studia semasiologica. - 2017. - 
Випуск 160. - с. 202-217. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78769  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громко 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)  Наукова стаття "Матеріали до словника говірок української мови"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Громко Т.В. Матеріали до словника говірок 
української мови // Наукові записки. Серія : Філологічні науки : Studia 
semasiologica. - 2017. - Випуск 160. - с. 239-253. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78770  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громко 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Семантичні 
процеси в народних географічних термінах на позначення рельєфу (на 
матеріалі говірок Центральної України)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Громко Т.В. Семантичні процеси в народних 
географічних термінах на позначення рельєфу (на матеріалі говірок 
Центральної України) // Збірник центру наукових публікацій "Велес" 
за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 2 частина : 
"Наука і сучасність: виклики глобалізації", м. Київ : 31 травня 2017 р. - 
2017. - с. 60-68. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78771  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Григорій Петрович, Бевз Валентина Григорівна, Владімірова 
Наталія 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)  Рукопис підручника "Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)" 
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник адресовано учням, які вивчають математику на 
профільному рівні. Його зміст і методичний апарат спрямовано на 
забезпечення потреб усіх учасників навчально-виховного процесу і 
досягнення цілей і завдань, що висуває суспільство перед системою 
освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78772  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коршунова Ольга Вікторівна, Завадський Ігор Олександрович  
 
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)  Рукопис підручника "Інформатика" підручник для 5 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено до оновленої програми з інформатики для учнів 5 
класів, які вже вивчали інформатику у 2-4 класах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78773  
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Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворон Алла Анатоліївна, Солопенко Володимир Анатолійович  
 
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)  Рукопис підручника "Українська мова" підручник для 5 класу 
закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі для дванадцятирічного терміну 
навчання та Державному стандарту загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78774  
 
Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворон Алла Анатоліївна, Солопенко Володимир Анатолійович  
 
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)  Рукопис підручника "Українська мова (профільний рівень)" 
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник зорієнтований на учнів, які вивчають українську мову 
поглиблено, вирізняється оригінальною структурою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78775  
 
Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила 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)  Рукопис підручника "Мистецтво (рівень стандарту, профільний 
рівень)" підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 
освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник розкриває особливості мистецтва за регіональним 
принципом. Це дасть змогу виявити самобутність усіх культурних 
регіонів світу, визначених ЮНЕСКО.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78776  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Григорій Петрович, Бевз Валентина Григорівна, Владіміров 
Володимир Миколайович, Владімірова Наталія 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)  Рукопис підручника "Геометрія (профільний рівень)" підручник для 
10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник склададається з чотирьох розділів, кожний із яких 
розпочинається короткими відомостями про творців відповідних 
теорій, зміст навчального матеріалу, а також характеристикою 
окремих професій, які ви можете обрати у майбутньому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78777  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Григорій Петрович, Бевз Валентина 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)  Рукопис підручника "Математика (алгебра і початки аналізу та 
геометрія, рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цьому підручнику пропонується інтегрований курс математики. До 
нього входять найважливіші теми з арифметики, алгебри, початків 
аналізу та з геометрії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78778  
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Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадоб'янська Наталія Миколаївна, Удовиченко Лариса 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)  Рукопис підручника "Зарубіжна література (профільний рівень)" 
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник зорієнтований на учнів, які вивчають зарубіжну літературу 
поглиблено, вирізняється оригінальною структурою. Підручник дасть 
змогу простежити за розвитком зарубіжної літератури від доби 
Античності до сучасності, ознайомить із визначними творами класиків, 
заохотить до читання.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78779  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадоб'янська Наталія Миколаївна, Удовиченко Лариса 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)  Рукопис підручника "Зарубіжна література (рівень стандарту)" 
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник дасть змогу простежити за розвитком зарубіжної літератури 
від доби Античності до сучасності, ознайомить із визначними творами 
класиків, заохотить до читання.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78780  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арсененко Ірина Анатоліївна, Байтеряков Олег Зуфарович, Левада 
Ольга Михайлівна, Донець Ірина Анатоліївна, Донченко Лариса 
Михайлівна, Топалова Олеся Іллівна  

 
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 сертифікатної освітньої програми "Організація екскурсійної 
діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сертифікатна освітня програма є додатковою освітньою послугою, яка 
відіграє важливу роль у покращенні якості надання туристичних 
послуг, розширює екскурсійні програми та напрями туризму в 
Запорізькій області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78781  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка усних творів "Внимание!!! HQброкер-форекс-КУХНЯ, клон 
Trade12" (15 серий)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78782  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дацик Олександр Валерійович, Федчина Назар Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Макет центральної частини м. Львів в М1:1000"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78783  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стріхар Оксана Іванівна  
 
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)  Рукопис статті "Організаційно-педагогічні умови формування основ 
патріотичного виховання у студентів на засадах інтеграції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджено організаційно-педагогічні умови формування основ 
патріотичного виховання у студентів на засадах інтеграйції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78784  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стріхар Оксана 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)  Рукопис статті "Аналіз впливу психологічних типів особистості на 

навчання дітей музиці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються диференціальна психологія, а також психологія 
особистості, яка пройшла дві дослідницькі традиції: психологія 
емпіричних якостей особистості та психології типів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78785  
 

Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стріхар Оксана 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)  Рукопис статті "Логіка педагогічних процесів у патріотичному 

вихованні студента на заняттях музики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізується логіка педагогічних процесів у патріотичному 
вихованні студента на заняттях музики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78786  
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Дата реєстрації авторського права  03.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошевська Лариса 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)  Рукопис статті "Вокально-хорове виконавство як засіб формування 
національної свідомості майбутнього вчителя музичного мистецтва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті доведена актуальність питання щодо формування 
національної свідомості майбутнього вчителя музичного мистецтва у 
ВНЗ, ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78787  
 
Дата реєстрації авторського права  04.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коропенко Сергій Миколайович (Сергей Короп), Овечкін Дмитро 
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)  Сценарій повнометражного фільму "Проклятие викинга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78788  
 
Дата реєстрації авторського права  04.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Володимир Петрович, Кисельов Володимир Борисович, 
Лапутин Роман Олександрович, Попов Станіслав 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)  Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з 
питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації "Нормативні 
документи здобувача наукового ступеня та вченого звання (проект)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78789  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панін Владислав Вадимович, Корєшкова Світлана Петрівна, Діденко 
Марія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Англо-український словник морських термінів з 
ілюстраціями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Словник містить 10 000 спеціальних термінів, абревіатур, 
загальновживаних слів і виразів, що охоплюють тематику морських 
перевезень та пов'язані з діяльністю у сфері водного транспорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78790  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ізмайлов Андрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Український 
інформаційно-обчислювальний центр" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Український нефрологічний реєстр "UNR-
Online" ("UNR-Online")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для процесів збору, обробки та аналізу даних про 
хворих, які потребують лікування методами ниркової замісної терапії, 
про лікувальний процес, облік лікарських засобів і медичних виробів, 
використаних у лікувальному процесі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78791  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каштан Сергій Миколайович, Лепський Владлен Володимирович, 

Горбенко Юрій Іванович, Макаренко Світлана Володимирівна  
 
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)  Науково-практичний твір "Застосування Скандинавської ходьби в 

різних напрямках та видах Інклюзивного Реабілітаційного Соціального 
Туризму" ("НПТ "Застосування Скандинавської ходьби")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Скандинавська ходьба направлена на оздоровлення та зміцнення і 
відновлення здоров'я для широкого кола осіб: для інвалідів, людей 
після перенесення операцій і травм, стресів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78792  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бездольний Віктор 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)  Науково-технічний твір "Створення інноваційної та диверсифікованої 

системи для обробки і перевезень вантажів на основі 
Багатофункціонального Плавучого Морського Терміналу (БПМТ)" 
("Створення БПМТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладені інноваційно технічні рішення та диверсифікована 
система обробки і перевезення вантажу, що дозволяє зменшити 
логістичну складову в ціні експортно-імпортних товарів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78793  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жажкий Ігор 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 "Веб-сервіс із розпізнавання образів для 

покращення життєдіяльності людини "Web-Glasses" ("Web-Glasses")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78794  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Олексій Петрович, Чорна Ольга Анатоліївна, Бісікало Олег 
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 "Оцінка ресурсу роботи асинхронного двигуна на 
основі вимірювань зовнішнього магнітного поля"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78795  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Олексій Петрович, Сергієнко Сергій Анатолійович, Юдіна 
Ганна Леонідівна, Романенко Світлана 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 "Оцінка ефективності формування професійно-
практичних компетенцій фахівців інженерних спеціальностей. 
Теоретичні і експерементальні дослідження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78796  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойлик Юрій Григорович  
 
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 "Ferrari - История легенды. Дорожные автомобили"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літературний письмовий твір про Енцо Феррарі та історію створення 
його бренда автомобіля Ferrari.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78797  
 
Дата реєстрації авторського права  04.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Олексій Петрович, Титюк Валерій Костянтинович  
 
Повне ім'я або 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 чисельного розв'язку систем 
диференційних рівнянь моделей електромеханічних систем в 
програмному середовищі MATLAB"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78798  
 
Дата реєстрації авторського права  04.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Генералов Олексій Миколайович, Лі Роман В'ячеславович  
 
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)  Літературний  письмовий твір "Маркетплейс WINBIX" ("WINBIX")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78799  
 
Дата реєстрації авторського права  04.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій Олександрович  
 
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 "Інформаційна система агенції з продажу 
авіаквитків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для клієнтів, які займаються продажем 
авіаквитків. Система допомагає проводити менеджмент авіаквитками. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78800  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будзанович Ярослав Михайлович  
 
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 зображень "Друге життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли зображення виробів з посохлої чи потопленої 
деревини для ландшафтного дизайну.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78801  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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 "Програмний засіб для переведення арабських 
чисел у римські з використанням нейронної мережі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє переводити числа з арабської системи чисел в 
римську за допомогою спеціальної нейронної мережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78802  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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 "Інформаційна система швидкої допомоги"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма служить помічником для диспетчера по прийняттю викликів 
швидкої допомоги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78803  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новохатська Ірина Анатоліївна  
 
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 гри з ілюстраціями "Описание коучинговой трансформационной 

игры "Компас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано правила гри, що дозволяє на глибинному рівні проробити 
запити, пов'язані з кар'єрою, відносинами, проектами, особистим 
зростанням, розвитком, працею, потановкою та досягненням цілі 
клієнта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78804  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбовський Леонід Антонович, Дідківська Галина Василівна, Топчій 

Василь 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 "Правовий статус потерпілого у кримінальному 

процесі України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78805  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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-додаток для проведення транспортної 

логістики аграрного виробництва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати та оптимізувати виконання 
транспортних логістичних операцій аграрного виробництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78806  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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 "Комп'ютерна аркадна гра "Платформа" - 
Android"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гравець контролює невелику платформу - ракетку, яку можна 
пересувати горизонтально від однієї стінки до іншої, підставляючи її 
під кульку, запобігаючи її падінню вниз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78807  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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 "Комп'ютерна аркадна гра "Платформа" - 

Desktop"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

342 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гравець контролює невелику платформу - ракетку, яку можна 
пересувати горизонтально від однієї стінки до іншої, підставляючи її 
під кульку, запобігаючи її падінню вниз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78808  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярова 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 "О групах, близких к метагамильтоновым"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78809  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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 "Бібліотека для створення категоризованих 

списків для операційної системи Android"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для того, щоб спростити відображення масивів 
даних у вигляді списку з переліком категорій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78810  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

343 

Вид, повна та скорочена назва  

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

Програма призначена для роботи з Raspberry Pi третьої версії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78811  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самсонов Дмітрій Алєксандровіч  
 
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 "Transparent Billing System" ("Transparent 
Billing ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує систему роботи транзакцій в умовах "віддаленого 
білінгу".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78812  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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 "Цифровий щоденник з атрибутами соціальної 
мережі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма служить щоденником для важливих справ, які стосуються 
колег, друзів, рідних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78813  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій Олександрович  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

344 

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-сайт магазину дитячого одягу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використовується користувачами для покупок дитячого одягу, 
представленого в асортименті магазину.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78814  
 
Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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 "Навчальна програма "Алгоритми растрового 
подання відрізків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для вивчення алгоритмів растрового подання 
відрізків в декартовій площині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78815  
 
Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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 "Навчальна програма "Алгоритми 
растеризації кола"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для вивчення алгоритмів растеризації кола в 
декартовій площині.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78816  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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 "Навчальна програма "Алгоритм 

зафарбовування багатокутників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для вивчення алгоритму зафарбовування 
багатокутників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78817  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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 "Навчальна програма "Алгоритми 
перетворення зображення в площині та в просторі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для вивчення алгоритмів перетворення зображень 
в площині та в просторі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78818  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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 "Навчальна програма "Алгоритм відкидання 
не лицьових граней"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма створена для вивчення алгоритмів відкидання нелицьових 
граней та зображення освітлених поверхонь.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78819  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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 "Програма для навчання Брейк-данс для 
Android"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В програмі представлені онлайн курси Брейк-дансу, які проходять по 
всьому світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78820  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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  "Android-віджет "Rotating ImageView"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Віджет призначений для створення анімації обертання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78821  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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 "Інформаційна система рекламного агенства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма служить помічником менеджера по роботі з клієнтами 
рекламного агенства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78822  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подвальна Галина Василівна, Карий Олег Ігорович  
 
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)  Монографія "Перспективне планування технологічного оновлення 
автотранспортного підприємства на ринку вантажних перевезень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито теоретичні основи перспективного планування 
технологічного оновлення автотранспортного підприємства на ринку 
вантажних перевезень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78823  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Теребух Андрій Андрійович  
 
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)  Монографія "Господарські рішення на промислових підприємствах: 
формування, реалізація та економічна ефективність"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подано результати досліджень механізму формування та реалізації 
господарських рішень на вітчизняних промислових підприємствах. 
Визначено сутність, методи та інструментарій реалізації господарських 
рішень суб'єктами господарювання машинобудівного комплексу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78824  
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Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чухрай Наталія Іванівна, Лісовська Лідія Степанівна  
 
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 інноваційного підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто економічні засади функціонування інноваційного 
підприємства, сутність та особливості його виробничої діяльності, 
розглянуто специфіку ресурсного забезпечення інноваційного 
підприємства, визначено пріоритети формування та оцінювання 
інноваційного потенціалу підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78825  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішарін Ігор Валентинович, Галстян Артем Арменович, Любарець 
Максим Сергійович, Чередніченко Андрій Леонідович, Ткач Вікторія 
Борисівна  

 
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 система розслідування 
авіаційних подій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розслідування авіаційних подій. Система 
створена за допомогою технології ASP.NET для використання на будь-
якій платформі із підтримкою протоколу http. Система складається із 
сервера бази даних, безпосередньо бази даних, в якій зберігається вся 
інформація про авіаційні події, веб-сервера Microsoft IIS та сервера 
застосунків, що реалізує функціонал системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78826  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняк Олена Миколаївна  
 
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 "Основи управління якістю. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять" для студентів 
освітнього ступеня "бакалавр" денної та заочної форм навчання 
спеціальностей 015.15 Професійна освіта (спеціалізація Охорона праці) 
та 015.13 Професійна освіта (спеціалізація Метрологія, стандартизація 
та сертифікація)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено на основі робочих програм з дисциплін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78827  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкашина Ольга Сергіївна  
 
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 "Стандартизація та 

нормативно-технічне забезпечення. Методичні вказівки до проведення 
практичних занять" для студентів освітнього ступеня "бакалавр" 
денної та заочної форм навчання спеціальностей 015.15 Професійна 
освіта (спеціалізація Охорона праці) та 015.13 Професійна освіта 
(спеціалізація Метрологія, стандартизація та сертифікація)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено на основі робочих програм з дисциплін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78828  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Юрій Юрійович (KALINOVSKY)  
 
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)  Пісня "Ода к радости"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня написана у травні 2018 року для жінки, яка захотіла подарувати 
своєму коханому пісню на свій день народження.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78829  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Юрій Юрійович (KALINOVSKY)  
 
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 - Женщина" ("Женщина")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня написана на початку 2018 року для жінки, яка може все.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78830  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Никифорова Ніна Анатоліївна, Колодяжна Лариса Юріївна, Стегно 
Наталія Геннадіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Розчини електролітів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто основні поняття та терміни, 
необхідні при вивченні реакцій у розчинах електролітів у курсі хімії. 
Докладно розібрано велику кількість прикладів та запропоновано 
завдання для самостійної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78831  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєвич Віктор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "LeoBot"   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

351 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "LeoBot" - платіжний бот у соціальній мережі 
Facebook (безпосередньо Messenger) з інтегрованою платформою 
цифрових гаманців Masterpass, що здійснює грошові перекази з картки 
на картку будь-якого українського банку та прийом платежів на 
користь постачальників різноманітних послуг з мобільного телефону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78832  
 
Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грабко Олексій Валерійович, Щадних Володимир Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа ячейки И2ВГ017В" вЮ.01225-01"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує контроль параметрів первинного, вторинного і 
аварійного живлення виробу "Автомобіль-фургон для лабораторії 
технічного діагностування авіаційної техніки", управління 
вмикання/вимикання обладнання і видачу діагностичної інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78833  
 
Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Камкіна Людмила Володимирівна, Надточій Анжела Анатоліївна, 

Анкудінов Руслан Валентинович, Великонська Наталія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Відновлювальні та окислювальні процеси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Камкіна Л.В., Надточій А.А., Анкудінов Р.В., 

Великонська Н.М. Відновлювальні та окислювальні процеси : 
Навчальний посібник. - Дніпро : НМетАУ, 2017. - 73 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи 
термодинаміки, механізму та кінетики окисно-відновлювальних 
реакцій при взаємодії газів і твердого вуглецю з оксидами металів, 
основи окислювальних процесів виплавки сталі. Наведені основні 
методики розрахунку умов відновлення оксидів газоподібними 
відновниками, вуглецево- та металотермічного відновлення металів,  
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методика розрахунку коефіцієнтів активності в складному металевому 
розплаві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78834  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Камкіна Людмила Володимирівна, Надточій Анжела Анатоліївна, 
Анкудінов Руслан Валентинович, Гришин Олександр Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи дисоціації та горіння сполук"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Камкіна Л.В., Надточій А.А., Анкудінов Р.В.,       
Гришин А.М. Основи дисоціації та горіння сполук : Навчальний 
посібник. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2015. - 70 с. 

 
Анотація   

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи з основними 
методиками розрахунку складів та окисних властивостей 
високотемпературної газової фази, умов дисоціації та утворення 
карбонатів, оксидів, сульфідів з урахуванням утворення розчинів та 
фазових перетворень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78835  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Сергій Олегович  
 
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)  Наукова стаття "Праця в системі цінностей сучасного суспільства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті на основі теоретичного дослідження різноманітних систем 
цінностей та їх компонентів, аналізу сутності авторських підходів щодо 
визначення змістовної характеристики цінності як наукової категорії 
визначено роль і місце праці в системі цінностей сучасного суспільства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78836  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грабко Олексій Валерійович, Щадних Володимир Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа ячейки И2ВГ016Б" вЮ.01224-01"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для управління апаратурою життєзабезпечення, 
вимірювання температури всередині і зовні кузова, індикації 
інформації про параметри живлення виробу "Автомобіль-фургон для 
лабораторії технічного діагностування авіаційної техніки", а також 
видачі діагностичної інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78837  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пантєлєєва Ірина Вікторівна, Олійник Юлія Сергіївна  
 
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 "Перехідні процеси в 

енергосистемах та розрахунок параметрів елементів енергосистеми": 
навчально-методичний посібник для студентів освітнього рівня 
"бакалавр", "магістр" денної та заочної форм навчання інженерних 
спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Присвячено питанням перехідних процесів в енергосистемах. Посібник 
містить два розділи, розглянуто питання електромагнітних та 
електромеханічних перехідних процесів. Кожний розділ містить 
питання для самоконтролю та перелік рекомендованої літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78838  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошко Світлана Михайлівна, Мордюк Богдан Миколайович, 
Франчік Наталія Володимирівна, Кухарик Сергій 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Синтез покриттів 

за рахунок ударно-фрикційної взаємодії бойкового інструменту з 
металевою поверхнею в процесі ультразвукового ударного впливу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено особливості процесу зміцнення поверхневих шарів 
алюмінієвого сплаву Д16 після ультразвукової ударної обробки (УЗУО) 
різними бойками. Зміна мікротвердості після УЗУО на повітрі та в 
інертному середовищі має циклічний характер, незалежно від 
матеріалу бойка, який проявляється у чергуванні стадій зміцнення та 
пластифікації. Проаналізовано періодичність цих стадій для різних 
бойків і визначено інкубаційний період.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78839  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошко Світлана Михайлівна, Васильєв Михайло Олексійович, 

Мордюк Богдан Миколайович, Могилко Владислав 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Механохімічний 

синтез корозійностійких покриттів ультразвуковою ударною обробкою 
легких конструкційних сплавів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено процес зміцнення поверхневих шарів стопу Д16, 
зумовлений еволюцією структури та масоперенесенням Fe, 
спричиненими ультразвуковим ударним обробленням *(УЗУО) бойком 
з армко-Fe на повітрі та в інертному середовищі. Підтверджено 
циклічний характер змін мікротвердості, який полягає у чергуванні 
стадій зміцнення та пластифікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78840  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошко Світлана Михайлівна, Васильєв Михайло Олексійович, 

Мордюк Богдан Миколайович, Бурмак Андрій 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Синтез 

зносостійких покриттів ультразвуковою ударною обробкою сталі 
12Х18Н10Т у нейтральних та хімічно активних середовищах"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено мікротвердість HV та структурно-фазовий стан аустенітної 
сталі 12Х18Н10Т після інтенсивної пластичної деформації за 
допомогою ультразвукового ударного оброблення впродовж різного 
часу та у різних середовищах, а саме: на повітрі, у газі аргоні та у 
рідкому азоті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78841  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хан Володимир Олегович, Конанець Ірина Миколаївна  
 
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 оперативно-диспетчерського 
управління силами та засобами ДСНС України (СОДУ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати Інформаційно-диспетчерську 
службу допомоги населенню та дозволяє об'єднати в собі всі необхідні 
служби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78842  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповал Євгенія Юріївна, Єрмакова Оксана Вікторівна, Шаповал 
Алла 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)  Книга "Фізична культура в школах сьогодення: рухливі ігри та 
естафети. Навчально-методичний посібник з фізичної культури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шаповал Є.Ю. Фізична культура в школах 

сьогодення: рухливі ігри та естафети : навч.-метод. посіб. /                   
Є.Ю. Шаповал, О.В. Єрмакова, А.О. Шаповал. - Полтава : Видавець 
Шевченко Р.В., 2018. - 55 с.  

 
Анотація   

В даному навчально-методичному посібнику подано короткий опис 
навчальної програми з фізичної культури для загальноосвітніх 
навчальних закладів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78843  
 
Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабашнюк Віталій Олександрович, Гаврилькевич В'ячеслав 

Костянтинович  
 
Повне ім'я або 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 "Психофізіологія: 

Навчальний посібник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кабашнюк В.О., Гаврилькевич В.К. Психофізіологія : 

Навчальний посібник. - Львів : "Новий світ-2000", 2006. - 200 с. 
 
Анотація   

Представлені засади методології та організації науково-дослідної 
діяльності студентів на практичних заняттях при вивченні ними 
дисципліни "Психофізіологія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78844  
 
Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ермак Сергій Миколайович, Рожков Вячеслав Станіславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру "Концепция 

перехода на страховую медицину в крупных городах Украины"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78845  
 
Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вуж Тетяна Євгенівна, Мокін Віталій Борисович  
 
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 просторово-хронологічного 

оцінювання параметрів ареалів амброзії за даними аеробіологічного та 
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                                                            метеорологічного моніторингу" ("PRA Finder", "Finder of Parameters 
of Ragweed Areas")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма здійснює просторово-хронологічне оцінювання 
параметрів можливих стаціонарних у просторі ареалів амброзії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78846  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіхосов Анатолій Сергійович, Цивільський Федір 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)  Програмний продукт "Humidity&Temperature"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78847  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Валентина 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)  Твір освітнього характеру "Логістичний менеджмент: Збірник завдань 

для практичних занять та самостійної роботи (практикум)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник завдань для практичних занять і самостійної роботи 
розроблений на основі робочої програми навчальної дисципліни 
"Логістичний менеджмент".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78848  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Валентина Миколаївна  
 
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)  Твір освітнього характеру "Маркетинг відносин: Збірник завдань для 
практичних занять та самостійної роботи (практикум)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник завдань для практичних занять і самостійної роботи 
розроблений на основі робочої програми навчальної дисципліни 
"Маркетинг відносин".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78849  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баришев Юрій Володимирович, Караван Владислав Русланович  
 
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 "Метод автентифікації на основі 
псевдонедетермінованого шифрування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автентифікація є одним з найважливіших факторів при використанні 
будь-якої інформаційної системи. Не менш важливим аспектом є те, що 
даний процес має бути надійно захищений.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78850  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюкевич Віктор Митрофанович  
 
Повне ім'я або 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 
визначення ефективності атак футбольної команди"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено методику визначення ефективності атак команди у футболі. 
Розроблено оцінювальну шкалу організації та проведення атак 
командою у футболі.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

359 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78851  
 
Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Про друзей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про вірних друзів, без яких життя заходить в глухий кут.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78852  
 
Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Как вернуть твою любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір про зруйноване кохання і надію його повернути.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78853  
 
Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Наталія Володимирівна, Чєн Наталія Володимирівна, 
Севастьянова Даріна Олександрівна  

 
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)  "Мистецтво (рівень стандарту та профільний рівень) підручник для 
10-11 класів закладів загальної середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Головна мета підручника - формування в учнівства світоглядних 
орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, виховання 
потреби у самореалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78854  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталія Мун (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 "Выбери свой путь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана книга - це кишеньковий довідник гармонійного життя! Нова 
книга в літературному жанрі. Книга-таблиця, яка відповідає сучасним 
потребам людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78855  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталія Мун (псевдонім)  
 
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)  Складений твір "Календарь лунных биоритмов человека"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Календар місячного біоритму людини, який допоможе визначити 
найсприятливіші дні року для будь-якого роду починань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78856  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудко Денис Юрійович  
 
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 "Коли ти є"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78857  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Юлія Вікторівна  
 
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 "CODEKY". Презентація міжнародної Інтернет-

платформи сучасного мистецтва України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це фото, малюнки, графічні зображення, тексти, графіки, плани тощо, 
які пов'язані між собою авторською концепцією оформлення сторінок 
(дизайну) інтернет-сайта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78858  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Калініченко Тетяна Володимирівна, 

Бачієва Лариса Олександрівна  
 
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 "Комунікативні процеси в педагогічній діяльності: 

методичні вказівки для організації та планування самостійної роботи 
при кредитно-трансферній організації навчального процесу для 
студентів денної та заочної форм навчання інженерно-педагогічних 
спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена методична розробка відповідає змісту навчальної 
програми дисципліни "Комунікативні процеси в педагогічній 
діяльності" і надає необхідні рекомендації щодо організації та 
планування самостійної роботи студентів з вказаної дисципліни.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78859  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тиханська Олена Валентинівна, Антонова 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Основи 
акторської майстерності". Програма для відділу кіно-, телемистецтва 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл 
естетичного виховання) 8-річний строк навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний курс є базовим для допрофесійної підготовки 
кваліфікованих працівників початкового рівня зі спеціальності 
"Театральне мистецтво".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78860  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Галина Миколаївна, Зоря Лілія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Основи кіно-, 
телережисури". Програма для відділу кіно-, телемистецтва 
початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу 
(школи естетичного виховання). Строк навчання - 6 років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний курс є базовим для допрофесійної підготовки 
кваліфікованих працівників початкового рівня зі спеціальності "Кіно-, 
телемистецтво".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78861  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Галина Миколаївна, Зоря Лілія Олегівна  
 
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 "Основи 
операторської майстерності". Програма для відділу кіно-, 
телемистецтва початкового спеціалізованого мистецького навчального 
закладу (школи естетичного виховання). Строк навчання - 6 років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний курс є базовим для допрофесійної підготовки 
кваліфікованих працівників початкового рівня зі спеціальності "Кіно-, 
телемистецтво". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78862  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Галина Миколаївна, Зоря Лілія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Основи кіно-, 
телережисури". Програма для відділу кіно-, телемистецтва 
початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу 
(школи естетичного виховання). Строк навчання - 8 років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний курс є базовим для допрофесійної підготовки 
кваліфікованих працівників початкового рівня зі спеціальності "Кіно-, 
телемистецтво". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78863  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
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   
 
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 "Опис процесу 
системи менеджменту у вигляді моделі процесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Запропоновано форму опису процесу системи менеджменту організації 
у вигляді моделі з графічним, табличним поданням інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78864  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Галина Миколаївна, Зоря Лілія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Основи 
телевізійної журналістики". Програма для відділу кіно-, телемистецтва 
початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу 
(школи естетичного виховання). Строк навчання - 8 років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний курс є базовим для допрофесійної підготовки 
кваліфікованих працівників початкового рівня зі спеціальності "Кіно-, 
телемистецтво". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78865  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Галина Миколаївна, Зоря Лілія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Основи 
телевізійної журналістики". Програма для відділу кіно-, телемистецтва 
початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу 
(школи естетичного виховання). Строк навчання - 6 років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний курс є базовим для допрофесійної підготовки 
кваліфікованих працівників початкового рівня зі спеціальності "Кіно-, 
телемистецтво". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78866  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
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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   
 
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 "Засади, структура 

процесів та опис системи менеджменту закладу вищої освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено концептуальні засади системи менеджменту закладу вищої 
освіти, інструментарій щодо її розробки та удосконалення, 
запропонована структура процесів зі схемою їх взаємодії, з описом 
складових компонентів і аспектів системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78867  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Галина Миколаївна, Зоря Лілія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Теорія і практика 

монтажу". Програма для відділу кіно-, телемистецтва початкового 
спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи 
естетичного виховання). Строк навчання - 6 років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний курс є базовим для допрофесійної підготовки кваліфікованих 
працівників початкового рівня зі спеціальності "Кіно-, телемистецтво". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78868  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Галина Миколаївна, Зоря Лілія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Основи 
операторської майстерності. Програма для відділу кіно-, телемистецтва 
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                                                            початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу 
(школи естетичного виховання). Строк навчання - 8 років"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний курс є базовим для допрофесійної підготовки 
кваліфікованих працівників початкового рівня зі спеціальності "Кіно-, 
телемистецтво". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78869  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Галина Миколаївна, Зоря Лілія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Теорія і практика 
монтажу". Програма для відділу кіно-, телемистецтва початкового 
спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи 
естетичного виховання). Строк навчання - 8 років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний курс є базовим для допрофесійної підготовки 
кваліфікованих працівників початкового рівня зі спеціальності "Кіно-, 
телемистецтво". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78870  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Галина Миколаївна, Роменська Валентина 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Основи мови на 

телебаченні". Програма для відділу кіно-, телемистецтва початкового 
спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи 
естетичного виховання). Строк навчання - 8 років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний курс є базовим для допрофесійної підготовки 
кваліфікованих працівників початкового рівня зі спеціальності "Кіно-, 
телемистецтво". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78871  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонова Галина Миколаївна, Роменська Валентина 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Основи мови на 

телебаченні". Порограма для відділу кіно-, телемистецтва початкового 
спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи 
естетичного виховання). Строк навчання - 6 років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний курс є базовим для допрофесійної підготовки 
кваліфікованих працівників початкового рівня зі спеціальності "Кіно-, 
телемистецтво". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78872  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Забытый мир из легенд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оповідання про те, як самотня дівчина змогла знайти себе, знайти 
любов і свій світ, яка наполеглево йшла вперед і здійснила свою дивну 
мрію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78873  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєва Олена Анатоліївна, Петренко Володимир Андрійович, 
Гурбик Юрій Юрійович, Щебликіна Зоя Вікторівна  

 
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 сертифікаційної освітньої програми "Діловий менеджмент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розкриває суть ділового менеджменту і правильного  
його застосування як в повсякденному житті, так і на професійному 
рівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78874  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохорович Євген 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)  Опис правил гри "Харьковская монополия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78875  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кужель Ірина Євгеніївна  
 
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 "Ескіз "Jag Migrationsverket" для розробки 

знака для товарів та послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комбінаторика стилізованого зображення серця, яке символізує 
ставлення (любов), а спільно із словами у вільному перекладі зі 
шведської - я добре ставлюся (полюбляю) міграційну службу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78876  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельников Олександр Валерійович, Котляревський Ярослав 

Вікторович, Сеньківський Всеволод Миколайович, Штангрет Андрій 
Михайлович, Ратушняк Юрій 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)  Науково-практичний твір "Методика відбору книжкових видань до 

випуску за програмою "Українська книга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначено для відбору книжкових видань до випуску за 
програмою "Українська книга" та має сприяти подальшому 
удосконаленню методологічних і практичних засад реалізації цієї 
програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78877  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
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)  Науково-літературний твір "Стартап: Модернізація діючих 

шляхопроводів із забезпеченням під час проведення робіт руху 
транспорту в режимі "(К 7)/24", де К 0,95 для Шулявського 
шляхопроводу" ("СТ-Шулявка-2018")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З'ясування причин малої тривалості терміну експлуатації ШП 
"Шулявка" та йому подібних шляхопроводів. Розробка пропозицій 
збільшення терміну їх експлуатації. Суміщення модернізації та 
експлуатації щляхопроводів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78878  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
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)  Науково-літературний твір "Стартап: "Створення наскрізних 

соціально-освітніх округів/середовищ ОТГ, районів, міст, областей та їх 
базових складових - шкільних навчальних закладів". Шифр: "НС-Укр"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Впровадження чинного Закону України "Про освіту" еволюційним 
шляхом: створення наскрізних соціально-освітніх округів/середовищ 
ОТГ, районів, міст, областей та їх складових - шкільних навчальних 
закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78879  
 
Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладуш Іван 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 "Програмна система "Система планування 
вантажних перевезень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з серверної частини та клієнтських додатків, які 
у комплексі дозволяють користувачеві систематизувати, відслідковувати 
та планувати свої вантажні перевезення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78880  
 
Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кліменок 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)  Літературний письмовий твір "Неисправности в работе дизельного 
двигателя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78881  
 
Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Микитин Ольга Петрівна  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

371 

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

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Трансформер "Крісло-качалка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Форми крісел-качалок, які можна перетворювати на дитячі ліжка-
качалки, а також крісла, що можна перетворювати на дитячі ліжечка. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78882  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Форми підставок для туалету механічні та пересувні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка ескізів підставок для ніг та туалету механічні та вільно 
пересувні. Пропонується збільшити функцію та зробити у них ємності, 
оскільки вони об'ємні. Може слугувати підставкою-сходинкою для 
дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78883  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка ескізів з описом "Автомат для друку та копіювання" ("Printbox 
/ Xerox Box / Copybox")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78884  
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Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаров Олексій Дмитрович, Черняк Олександр Іванович, Залізецький 
Василь Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для віддаленого 
виділення цілої і дробової частин чисел у кодах золотої пропорції" 
("CGP service")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє з будь-якого пристрою, що має доступ до мережі 
Інтернет, обчислити цілу та дробову частини чисел, представлених 
кодами золотої пропорції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78885  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукеча 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 "Психологічна мотиваційно-трансформаційна гра 
"Скарбничка досягнень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спрямована на розвиток вміння цінувати досягнення один одного, 
збільшення мотивації до навчання чи виконання певного виду 
діяльності, на тренування певних навиків та накопичення 
психологічного ресурсу для подолання кризових періодів життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78886  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Ніна Степанівна, Степаненко Микола Іванович, 
Мартиросян Людмила Іванівна, Палеха Ольга Миколаївна, Браїлко 
Юлія Іванівна, Олійник Світлана Петрівна, Тупиця Олександр 
Юрійович, Стиркіна Юлія Сергіївна, Рудич Оксана Олексіївна  

 
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 "На сторожі слова: до 25-ліття кафедри філологічних 

дисциплін Полтавського національного педагогічного університету 
імені В.Г. Короленка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: На сторожі слова : до 25-ліття кафедри філологічних 
дисциплін Полтавського національного педагогічного університету 
імені В.Г. Короленка : [монографія] - Полтава : ПНПУ імені  В.Г. Короленка, 
2016. - 278 с.                                                                                                                

 
Анотація   

У монографії висвітлено 25-літню історію кафедри філологічних 
дисциплін, докладно охарактеризовано найважливіші напрямки її 
роботи - методичну, наукову, виховну. Уміщено інформацію про 
життєвий шлях і наукову діяльність викладачів, подано хронологічний 
покажчик їхніх друкованих праць.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78887  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Державне підприємство "Документ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення 
"PassportService" ("СПЗ "PassportService")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізує функціонал фотографування, зняття відбитків 
пальців рук, сканування підпису особи, зчитування інформації з 
безконтактного електронного носія, вбудованого в документ, що 
посвідчує особу, відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної 
авіації (ІКАО).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78888  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Володимир Ілліч, Волков Олександр Євгенович, 

Господарчук Олексій Юрійович, Волошенюк Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 

систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 

 
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 "Мережевий модуль взаємодії для комплексу 
моделювання польотів безпілотних літальних апаратів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма використовується для взаємодії основних 
компонентів комплексу моделювання польоту БпЛА, за допомогою 
мережевого обміну даними. Код відкриває мережеве з'єднання з 
портами, за допомогою яких відбувається обмін даними для коректної 
роботи комплексу і видачі іншим програмам необхідних команд. Також 
інші програми можуть отримувати необхідну інформацію для 
коректного відображення польотних даних та маршруту польоту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78889  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Володимир Ілліч, Богачук Юрій Петрович, Комар Микола 
Миколайович, Волков Олександр Євгенович, Коршунов Микола 
В'ячеславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання просторового положення 
безпілотних літальних апаратів для експериментальних досліджень 
різних класів задач"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для використання в мережевих 
комплексах моделювання безпілотних літальних апаратів (БпЛА). 
Програма передбачає: керування режимами візуального та 
математичного моделювання динаміки польоту БпЛА, синхронізацію 
та структурну взаємодію всіх компонентів програмно-моделюючого 
комплексу БпЛА та забезпечує адаптивне налаштування комплексу 
моделювання БпЛА для  проведення науково-технічних досліджень 
при проектуванні систем керування БпЛА різних класів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78890  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Олександр Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 

систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 
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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 "Calibr - розрахунок другого наближення 
польотного геометричного калібрування оптико-електронного 
комплексу космічного  апарату"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма забезпечує підвищення точності              
польотного геометричного калібрування оптико-електронного 
комплексу космічного апарата  дистанційного зондування Землі,               
а також точності координатної прив'язки невідомих наземних об'єктів 
на підставі космічних знімків, зроблених з використанням згаданого 
комплексу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78891  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів) Комп'ютерна програма "CarPlate - пошук та розпізнавання автомобільних  
                                                             Номерних знаків на зображеннях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма "CarPlate" призначена для пошуку та розпізнавання 
українських державних автомобільних Номерів на зображеннях та 
відображення отриманих результатів (координати знайдених  
Номерних знаків та відповідна їм текстова інформація) на вхідних 
зображеннях, а також у вихідному текстовому файлі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78892  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Володимир Ілліч, Богачук Юрій Петрович, Господарчук 
Олексій Юрійович, Волков Олександр Євгенович, Шепетуха Юрій 
Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 
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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 "Метод розрахунку навігаційних команд 
траєкторного керування рухом безпілотного літального апарату"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для використання в навігаційних 
апаратно-програмних комплексах  керування рухом безпілотних 
літальних апаратів (БпЛА). Програма передбачає: формування 
навігаційних сигналів керування траєкторним рухом БпЛА на основі 
методів нелінійної логіки адаптивного керування траєкторним рухом, 
що  забезпечує точність і сталість процесу навігаційного керування  
траєкторним рухом БпЛА при обльоті маршрутних точок польоту за 
наявності зовнішніх збурень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78893  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Володимир Ілліч, Богачук Юрій Петрович, Господарчук 
Олексій Юрійович, Волков Олександр Євгенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс системи керування орієнтацією, 
повною енергією, швидкістю та висотою польоту безпілотного 
літального апарату"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для використання в апаратно-
програмних комплексах автоматичного керування рухом безпілотних 
літальних апаратів (БпЛА). Програма передбачає: адаптивне 
керування орієнтацією БпЛА з компенсацією перехресного зв'язку та 
взаємного впливу між каналами керування, що підвищує якість і 
стійкість керування при реалізації складних просторових траєкторій 
польоту з великими змінами висоти та швидкості польоту навіть у разі 
глибокого маневрування БпЛА. Керування швидкістю та висотою 
польоту в програмі реалізовано на основі балансу повної енергії БпЛА з 
урахуванням істотно нелінійної аеродинаміки, що забезпечує сталість 
та інваріантність польоту БпЛА до зовнішніх збурень, викликаних 
турбулентністю атмосфери. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78894  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Файнзільберг Леонід Соломонович, Макеєнок Олександр 
Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 

систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реалізація елементів фазаграфії на планшеті 
та смартфоні під керуванням операційних систем сімейства Android"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма має наступне функціональне призначення: 
забезпечення введення пакетів цифрових даних та відображення 
одноканальної ЕКГ на екрані смартфона або планшета, що надходять 
через інтерфейс Блутуз з реєстратора DC 06000 (виробник АТЗТ 
Сольвейг, м. Київ) до смартфона або планшета, який працює під 
керуванням операційної системи сімейства ANDROID; оброблення 
введеної інформації за методом фазаграфії та відображення результатів 
на спеціальному індикаторі у вигляді градусника; сигналізацію 
можливих відхилень від персональної норми користувача за 
допомогою графічного відображення та голосового повідомлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78895  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Володимир Ілліч, Волков Олександр Євгенович, Комар 
Микола Миколайович, Волошенюк Дмитро Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 

систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль реєстрації, обробки та відображення 

польотних даних для комплексу моделювання польотів безпілотних 
літальних апаратів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє комплексу моделювання польоту 
БпЛА зберігати промодельовані дані в текстовий файл, для 
подальшого аналізу. Далі інформація зчитується з текстового файлу в 
середовище MathLab, де відбувається подальший аналіз і розрахунки 
коректності роботи основної програми. Також основна програма 
виводить необхідні польотні дані при виконанні моделювання у 
власному вікні, що дозволяє спостерігати як відбуваються виконання 
закладеної програми в реальному часі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78896  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Файнзільберг Леонід Соломонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реалізація елементів фазаграфії на 
персональному комп'ютері під керуванням операційних систем 
сімейства Windows"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма має наступне функціональне призначення: 
забезпечення введення пакетів цифрових даних та відображення 
одноканальної ЕКГ на моніторі, що надходять через інтерфейс Блутуз з 
реєстратора DC 06000 (виробник АТЗТ Сольвейг, м. Київ) до 
комп'ютера, що працює під керуванням операційної системи сімейства 
WINDOWS; оброблення введеної інформації за методом фазаграфії та 
відображення результатів на спеціальному індикаторі у вигляді 
градусника. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78897  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Оксана 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 "Дизайн-аспекти 
проектування сучасного одягу для дітей підліткового віку в стилі 
"фентазі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядається поняття стиль "фентезі" стосовно одягу,  
зокрема  дитячого одягу. Розглянуто основні особливості використання 
та прояву стилю "фентезі" в сучасному одязі для дітей підліткового 
віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78898  
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Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузякіна Ольга Володимирівна, Воронова Наталя Володимирівна, 
Рослякова Світлана Володимирівна  

 
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 учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Практикум з математики. Геометрія. 

Частина 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальне видання призначене для викладачів математики, студентів 
фахової передвищої освіти та абітурієнтів для вступу на всі напрями 
підготовки молодших спеціалістів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78899  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рослякова Світлана Володимирівна, Кузякіна Ольга Володимирівна, 

Сафонова Ганна Феліксівна, Сімініченко Олена Петрівна, Вічна 
Оксана Володимирівна  

 
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 учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки щодо вивчення 

розділу "Прямі та площини у просторі" з предмету "Математика" для 
студентів фахової передвищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто теоретичні відомості з розділів планіметрії та 
стереометрії, описаний процес розв'язання типових задач, містяться 
задачі з відповідями, які повинен розв'язати студент після закінчення 
вивчення розділу математики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78900  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьоміна Інна Олександрівна  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інтегрований курс "Природничі науки". 
Фізика життя (частина 2)" ("Інтегрований курс "Природничі науки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сучасний навчальний посібник.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78901  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потьомкіна Галина Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "APRIC" ("Antey price coordinator")"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для пошуку, збору і обробки даних з метою моніторингу 
та координування інформації про товари в інтернет-магазинах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78902  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Дар'я Валеріївна  
 
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 творів "Результати маркетингових досліджень ТРЦ Києва 
"ANALYTICAL REPORT CONSUMERS OF KIEV MALLS  
(31_03_2018_Kyiv_English)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів складається з творів: ANALITICAL REPORT 
CJNSUMERS OF KIEV MALLS  у цифровій формі   
31_03_2018_Kyiv_English I ANALITICAL REPORT ANALITICAL 
REPORT GULLIVER'S AKTUAL AUDIENCE у цифровій формі   
31_03_GULLIVER ALL Part translate Engl, які за змістом доповнюють 
один одний і є англомовною частиною результатів маркетингових  
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досліджень купівельної поведінки і попиту відвідувачів ТРЦ, з 
урахуванням їх  психографії і стилю життя, під впливом на них 
реклами і інших засобів маркетингових комунікацій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78903  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сітовський Олег Пилипович, Мазилюк Павло Вікторович, Великий 
Олександр Анатолійович  

 
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 "Система відображення рекомендованого 
режиму руху транспортного засобу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє користувачеві: моделювати режими роботи світлофора, 
які передаються на транспортний засіб; визначити положення 
автомобіля перед світлофором; визначити і відобразити необхідне 
сповільнення транспортного засобу, його тривалість; визначити і 
відобразити дійсне сповільнення транспортного засобу; визначити 
динамічні та паливо-економічні параметри руху транспортного засобу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78904  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барбулат Вікторія Іванівна, Безик Ксеня Ігорівна, Біляков Ігор 
Володимирович, Бургаз Марина Іванівна, Лічна Анастасія Іванівна, 
Матвієнко Тетяна Іванівна, Пентилюк Роман Сергійович, Соборова 
Ольга Михайлівна, Тучковенко Оксана Аркадіївна, Шекк Павло 
Володимирович  

 
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 "Екологічний стан 
та перспективи рибогосподарського використання лиманів північно-
західного Причорномор'я (остаточний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана оцінка сучасного стану Причорноморських лиманів різного типу, 
встановлено сучасний видовий склад їх іхтіофауни, особливості  
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гідролого-гідрохімічного режиму та екологічного стану, сучасний стан 
кормової бази. Розроблена стратегія рибогосподарського використання 
в сучасних умовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78905  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлуцька Марія Едуардівна, Гопцій Марина Володимирівна, 

Гопченко Євген Дмитрович, Даус Марія Євгенівна, Докус Ангеліна 
Олександрівна, Кічук Наталія Сергіївна, Кущенко Лілія Вікторівна, 
Овчарук Валерія Анатоліївна, Романчук Марина Євгенівна, Сербова 
Зінаїда Федорівна, Тодорова Олена Іванівна, Траскова Аліна 
Василівна, Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, Швець Наталія 
Миколаївна  

 
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 "Науково-методична 

база для встановлення розрахункових характеристик весняного 
водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату. Аналітичний 
огляд створених математичних моделей розрахунків та прогнозування 
весняного стоку рівнинних річок (проміжний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надається аналітичний огляд математичних моделей по розрахунку і 
прогнозуванню весняного стоку рівнинних річок, аналіз фізико-
географічних умов формування екстремального водопілля і можливого 
підтоплення територій в басейні Дніпра; гідрохімічний режим річок за 
багаторічний період спостережень, екологічна оцінка якості води.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78906  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новотарський Олексій 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 "Аналізатор шкідливого програмного коду у 
програмах" ("Аналізатор шкідливого коду")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кожен антивірус використовує вже відомі алгоритми пошуку 
шкідливого коду, які мають певні недоліки або є занадто об'ємними і 
універсальними.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78907  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітович Максим 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 "Спосіб автентифікації користувачів Android" 
("Спосіб автентифікації користувачів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Важливе місце серед криптографічних методів займає автентифікація, 
що є частиною процедури надання доступу для роботи в інформаційній 
системі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78908  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Григорій 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)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Курс 
лекцій та практичних занять ПОЛІТПОП" ("ПОЛІТПОП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Політпоп - це освітній захід задля популяризації політики серед 
українців. Складається з трьох частин: 1) лекторій, 2) дебати між 
учасниками, 3) вироблення командою-переможцем законопроектів з 
вищезазначених секторів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78909  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Олег Валентинович  
 
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 "Математична 
модель економічних процесів збереження родючості ґрунтів за рахунок 
протиерозійної меліорації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Внаслідок дії вітрової та водної ерозії стан земельних ресурсів країни 
погіршується. Для збереження родючості ґрунтів необхідно 
здійснювати протиерозійні заходи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78910  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучманич 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)  Навчально-методичний посібник "Усвідомлене батьківство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кучманич І.М. Усвідомлене батьківство : навчально-
методичний посібник / І.М. Кучманич. -  Миколаїв : Іліон, 2017. - 192 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник висвітлює питання батьківства як 
соціально-психологічного інституту, особливості девіантного та 
усвідомленого батьківства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78911  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеляг Ганна Віталіївна (HANNA SHELIAH)  
 
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 "Serpentarium scriptorium"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

28 талановитих письменників відмежувалися від суєтного світу в 
закритому клубі. Засновник та незмінний голова клубу помирає, а 
вибори нового очільника створюють цілу низку проблем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78912  
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Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладишев Віталій Валентинович, Соколова Людмила Володимирівна, 

Давтян Лена Левонівна, Дроздов Олексій Леонідович, Бірюк Ірина 
Авенірівна, Кечин Ігор Леонідович  

 
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)  Підручник "Биофармация"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гладышев В.В., Давтян Л.Л., Дроздов А.Л., Бирюк И.А., 

Кечин И.Л. Биофармация. Учебник для фармацевтических вузов и 
факультетов. Издание второе. под редакцией В.В. Гладышева. Днепр: 
ЧМП "Экономика". 2018. - 252 с. 

 
Анотація   

У підручнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти сучасного 
напрямку в лікознавстві-біофармації, а також досягнення 
фармацевтичної технології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78913  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладишев Віталій Валентинович, Давтян Лена Левонівна, Дроздов 

Олексій Леонідович, Пухальська Ірина 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)  Підручник "Фармацевтическая технология экстемпоральных 
лекарственных средств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Фармацевтическая технология экстемпоральных 

лекарственных средств. Издание второе. Учебник для 
фармацевтических вузов и факультетов. В.В. Гладышев, Л.Л. Давтян, 
А.Л. Дроздов, И.А. Пухальская ; Под ред. В.В. Гладышева. - Днепр : 
ЧМП "Экономика", 2018. - 700 с. 

 
Анотація   

У підручнику наведені теоретичні основи і технологія виготовлення 
основних лікарських форм в умовах аптеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78914  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладишев Віталій Валентинович, Дроздов Олексій Леонідович, 

Пухальська Ірина Олександрівна, Кечин Ігор Леонідович, Гладишева 
Світлана 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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Фармацевтическая аромология"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гладышев В.В., Дроздов А.Л., Пухальская И.А., Кечин 
И.Л., Гладышева С.А. Фармацевтическая аромология. Издание второе. 
Учебник для фармацевтических вузов и факультетов. Под редакцией 
В.В. Гладышева. Днепр : ЧМП "Экономика". 2018. - 600 с. 

 
Анотація   

У підручнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти складу, 
технології та оцінки якості аромозасобів парафармацевтичного і 
косметологічного напрямку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78915  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко 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)  Наукова стаття "Актуальні проблеми вивчення сучасного мистецтва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78916  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Мінкова Ольга Геннадіївна, Слишик 
Оксана Андріївна  

 
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)  Навчальний посібник "Спецкурс "Правові основи безпеки 
життєдіяльності та цивільного захисту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гапотій В.Д. Правові основи безпеки життєдіяльності 
та цивільного захисту : навчальний посібник / В.Д. Гапотій,                  
О.Г. Мінкова, О.А. Слишик. - Вид. 2-ге змін. та доп. - Мелітополь : 
ФОП Однорог Т.В., 2018. - 185 с. 
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Анотація   
Правові основи безпеки життєдіяльності та цивільного захисту - 
спецкурс навчальної дисципліни "Право України", що вивчає 
проблеми правового забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78917  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чухліб Оксана 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)  Пісня "А я люблю мій Львів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78918  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христенко Анатолій Олександрович  
 
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)  Книга "Калийное состояние почв и эффективность удобрений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Христенко А.А. Калийное состояние почв и 
эффективность удобрений. / А.А. Христенко. - Х. : ФЛП Бровин А.В., 
2017. - 120 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78919  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пластун Олексій Леонідович, Макаренко Інна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
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 "Hurst"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизованого отримання даних, 
необхідних для проведення R/S-аналізу та розрахунку експоненти 
Херста, в різних вимірах: статистичний R/S-аналіз та динамічний R/S-
аналіз, які дозволяють оцінити персистентність обраного ряду даних. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78920  
 
Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучер Анатолій Васильович, Анісімова Ольга Вікторівна, Улько 
Євгеній Миколайович  

 
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 "Ефективність інновацій для раціонального 
використання ґрунтів: теорія, методика, аналіз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кучер А.В. Ефективність інновацій для  
раціонального використання ґрунтів : теорія, методика, аналіз : 
монографія / А.В. Кучер, О.В. Анісімова, Є.М. Улько ; за ред. чл.-кор. 
АЕНУ А.В. Кучера. - Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. - 275 с. 

 
Анотація   

У монографії обґрунтовано теоретичні й методологічні засади 
визначення ефективності застосування інновацій у сфері охорони й 
раціонального використання ґрунтових ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78921  
 
Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мирошниченко Юлія Олександрівна, Макаренко Інна Олександрівна, 
Смоленніков Денис Олегович  

 
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 "Механізм корпоративної соціально-екологічної 
відповідальності промислових підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розроблено методику формалізації механізму КСЕВ промислових 
підприємств, що полягає у визначенні ключових його галузевих 
особливостей, бар'єрів інтеграції у діяльність підприємств, аналізу 
ризиків, можливостей та перспектив у його впровадженні, а також 
встановленні напряму та щільності його впливу на фінансову 
ефективність підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78922  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пластун Олексій Леонідович, Макаренко Інна Олександрівна  
 
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 "Методологія динамічного R/S аналізу для оцінки 

персистентності рядів фінансових даних"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір полягає у використанні вікна даних для визначення 
множини оцінок персистентності шляхом дослідження динаміки їх 
зміни, формуванні висновків щодо специфіки цінових флуктуацій та 
визначенні рівня ефективності фінансових ринків у конкретний період 
часу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78923  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Ганна Миколаївна, Петрушенко Микола 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм формування потенціалу використання 

соціально-орієнтованих складових у структурі національних 
природних та індустріальних парків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Алгоритм представлено як послідовність етапів: від збору даних і 
вибору пріоритетних напрямків формування структури потенціалу, 
відповідно до SDGs в Україні до 2030 року, до вибору мотивуючих 
механізмів і моніторингу реалізації заходів із формування потенціалу, 
відповідно до принципів відповідального інвестування PRI.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78924  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Валерій Михайлович, Славгородський Станіслав Ігоревич, 
Чечоткін Дмитро Леонідович, Бєлянкін Ігор Петрович, Сілін 
Володимир Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Радіоастрономічний інститут 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 "Програмне забезпечення безконтактного 
датчика вимірювання профілю дзеркальних антен"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 Програма складається з підпрограми управління кроковим двигуном 
датчика і підпрограми реєстрації вимірювань. Дозволяє здійснювати 
вимірювання профілю поверхні дзеркальних антен в автоматичному 
режимі з подальшим збереженням результатів вимірювань у вигляді 
окремого файлу-таблиці з розширенням *.txt.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78925  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Григорета Олександрівна, Сокольська Рената Борисівна, 
Зелікман Владислав Давидович, Труш Юлія Тимофіївна, Ізвєкова Інна 
Миколаївна, Куцинська Марія Володимирівна, Акімова Тетяна 
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 "Фінансовий облік ІІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник охоплює основні теми навчальної дисципліні 
"Фінансовий облік ІІ", розкриває її зміст і основні положення. 
Викладені нормативна база, порядок обліку власного капіталу, 
забезпечень та цільового фінансування, довгострокових та поточних 
зобов'язань, кредитів банків, розрахунків з оплати праці, орендних 
операцій, а також доходів, витрат і фінансових результатів роботи 
підприємства. Наведені контрольні запитання та вправи для 
самоперевірки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78926  
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Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завгородня Олена Олександрівна, Лебедєва Валентина Костянтинівна, 
Летуча Олександра 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Державне регулювання економіки" ч. 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладені основні положення з дисципліни "Державне регулювання 
економіки". Подано - характеристики стратегії соціально-економічного 
розвитку країни, фінансової, структурної, науково-технічної політики, 
державного регулювання підприємства, державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, цін та інфляції тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78927  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завгородня Олена Олександрівна, Лебедєва Валентина Костянтинівна, 
Летуча Олександра 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Державне регулювання економіки" ч. 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладені основні положення з дисципліни "Державне регулювання 
економіки". Подано - характеристики стратегії соціально-економічного 
розвитку країни, фінансової, структурної, науково-технічної політики, 
державного регулювання підприємства, державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, цін та інфляції тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78928  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Григорета Олександрівна, Сокольська Рената Борисівна, 
Акімова Тетяна Валеріївна, Зелікман Владислав Давидович, 
Куцинська Марія Володимирівна  

 
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 "Фінансовий облік І"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник охоплює основні теми навчальної дисципліни 
"Фінансовий облік І", розкриває її зміст і основні положення. 
Викладені нормативна база, умови ведення фінансового обліку в 
Україні, порядок обліку грошових коштів, основних засобів, 
нематеріальних активів, фінансових інвестицій, дебіторської 
заборгованості, запасів, а також облік витрат виробництва та випуску 
готової продукції. Наведені контрольні запитання та вправи для 
самоперевірки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78929  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабічев Олександр Сергійович, Маліновська 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)  Ілюстрований опис фестивалю "GreenCity SportFest" ("GreenCity 
FEST, GreenCity EkoFest")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спортивно-екологічний фестиваль проводиться авторами з 2008 року 
для популяризації здорового способу життя та спорту серед молоді.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78930  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марунич Валерій Степанович, Харута Віталій Сергійович, 
Шпильовий Іван Федорович, Вакарчук Ігор Миколайович, 
Мельниченко Олександр Іванович, Дмитриченко Андрій 
Миколайович, Цимбал Наталія Миколаївна, Лущай Юрій 
Володимирович  

 
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)  Навчальний посібник "Пасажирські перевезення: тренінг та 
практикум. Перша частина"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник містить комплексний набір завдань та вправ 
щодо практичних навиків ухвалення ефективних організаційних і 
управлінських рішень задля удосконалення пасажирських перевезень і 
побудований відповідно до рекомендацій державних освітніх програм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78931  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марунич Валерій Степанович, Харута Віталій Сергійович, Шпильовий 
Іван Федорович, Вакарчук Ігор Миколайович, Мельниченко 
Олександр Іванович, Дмитриченко Андрій Миколайович, Цимбал 
Наталія Миколаївна, Лущай Юрій Володимирович  

 
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)  Навчальний посібник "Пасажирські перевезення: тренінг та 
практикум. Друга частина"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник містить комплексний набір завдань та вправ 
щодо практичних навиків ухвалення ефективних організаційних і 
управлінських рішень задля удосконалення пасажирських перевезень і 
побудований відповідно до рекомендацій державних освітніх програм. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78932  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Оксана Онуфріївна, Скоробогатова Наталя Євгенівна, 
Манаєнко Ірина Миколаївна, Яресько Рената 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)  Колективна монографія "Управління інноваційними проектами в 
умовах міжнародної інтеграції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Деталізовано процеси формування інноваційно-орієнтованої бізнес-
моделі підприємства на основі концепції сталого розвитку в умовах 
міжнародної інтеграції, що створює підґрунтя для інвестиційної  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

394 

діяльності з врахуванням принципів самоокупності, мінімізації ризиків 
та ефективності інвестиційних проектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78933  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Принципиально новый ракетный 
двигатель "Интегральный силовой агрегат"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлена область застосування, принцип дії, 
конструктивні особливості, енергетичні характеристики і переваги 
"Інтегральної силової установки" в порівнянні з існуючими ракетними 
двигунами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78934  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антончик Володимир Євгенійович  
 
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)  Твір наукового характеру "Свойства материальных частиц и основы 
их взаимодействия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відкрита фундаментальна властивість усіх матеріальних часток - 
внутрішній тиск, пропорційний їх щільності, що пояснює єдину 
природу усіх сил, наявність та властивості середовища з часток малої 
щільності, природу створення і механізм дії усіх видів полів, 
випромінювання, виділення енергії, подвійну природу променів та 
часток, інші фізичні явища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78935  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шугай Владислав Русланович, Мельник Олена Олексіївна  
 
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 "Дослідження силових залежностей при 
токарному обробленні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізує алгоритм розрахунку сил різання при 
повздовжньому точінні залежно від глибини різання та подачі. 
Забезпечує побудову математичних моделей та відповідних графіків 
залежностей. Програма написана мовою програмування С#. На вхід 
програми подаються показники, що отримані в результаті натурного 
експерименту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78936  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буряк Анна Володимирівна, Бричко Марина Михайлівна  
 
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 "Дескриптивна модель розвитку фінансового сектору з 
урахуванням емоційного фактору - суспільної довіри"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено дескриптивну модель розвитку фінансового сектору в 
поєднанні зі зсувом циклу довіри та економічного циклу, що дає 
можливість ідентифікувати рівень та відповідну фазу довіри, в якій 
перебуває суспільство в певний момент часу, а тому визначити стадії 
втрати суспільної довіри та формалізувати причини виникнення кризи 
довіри.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78937  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугайов В'ячеслав Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний художній твір "Воля" ("The WILL")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78938  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашков Ростислав Андрійович, Балахонова Наталія 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 "Зменшення шумів зображень тепловізійного каналу 
оглядових оптико-електронних пристроїв методом вейвлет-
перетворення Добеші"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі вейвлет-перетворення Добеші 4-го порядку створений фільтр 
для поліпшення якості зображень тепловізійного каналу оглядових 
оптико-електронних пристроїв. Фільтр є лінійною комбінацією 
вихідного та вейвлет-перетворених сигналів. За допомогою оцінки 
метрики PSNR знайдені оптимальні коефіцієнти лінійної комбінації 
вихідного та вейвлет-перетворених сигналів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78939  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашков Ростислав Андрійович, Микитенко Володимир 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)  Наукова стаття "Оптико-електронні системи спостереження для 
наземної техніки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто типові характеристики багатоканальних всепогодних 
оптико-електронних систем огляду навколишнього простору 
спеціального призначення та обґрунтовано шляхи підвищення 
ефективності існуючих рішень шляхом суміщення декількох каналів у 
складі приладу (телевізійного та тепловізійного), в першу чергу - для 
рухомої наземної техніки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78940  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любов Андрій Іванович  
 
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 "Ключ визнання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78941  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буряк Ярослав 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)  Малюнок "Pelliron"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78942  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мозговий Володимир Васильович, Онищенко Артур Миколайович, 
Різніченко Олександр Сергійович, Гаркуша Микола Васильович, 
Лещук Ольга Миколаївна, Тюлєнєв Євген Ігорович, Плазій Євген 
Павлович  

 
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 науково-технічного характеру 
"Стандарт організації України. Дорожньо-будівельні матеріали. Метод 
випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій. 
СОУ 45.2-00018112-020:2009. Проект"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В проекті стандарту встановлено порядок проведення випробувань 
асфальтобетону для визначення показника стійкості до накопичення 
залишкової деформації при багатоцикловому повторному 
навантаженні за підвищених температур, при яких асфальтобетон 
знаходиться у в'язко-пластичному стані. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78943  
 

Дата реєстрації авторського права  10.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ігор Олександрович   
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНФО-ПРАЙМ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Географічна інформаційна система "IP GIS" 
("IP GIS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для накопичення, упорядкування та 
відображення географічної інформації щодо складних технологічних 
комплексів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78944  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрок Вікторія 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 "Кейс-метод в рамках самостійної роботи в 
процесі навчання лікарів-інтернів за фахом "Стоматологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі автор розкриває суть кейс-методу, який сприяє поглибленню 
знань, пробудженню інтересу до пізнавальної діяльності, оволодінню 
прийомами пізнання в процесі навчання лікарів-інтернів за фахом 
"Стоматологія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78945  
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Дата реєстрації авторського права  11.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрок Вікторія 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 "Оцінка стану кісткової тканини в процесі 

лікування зубощелепних аномалій у дітей зі сколіозом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В своєму творі автор розкриває суть раціональної методики лікування 
зубощелепних аномалій, які спрямовані на скорочення рецедивів 
зубощелепних аномалій, тривалості лікування залежно від щільності 
кісткової тканини у хворих на сколіоз. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78946  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорчук Марія Анатоліївна (Маруся Сидорчук)  
 
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 повнометражного художнього фільму "КАПЕЛАН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Капелан" - військова драма про священника Олександра, який 
служить в церкві на Донбасі. Під час початку окупації втрачає родину, 
проходить обряд постригу в монахи УПЦ КП і повертається в зону 
АТО капеланом для того, щоб допомогти встановити мир на рідній 
землі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78947  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колупаєва Іріна 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)  Науковий твір "Методичні положення моделі обґрунтування важелів 

регуляторної політики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Побудовано структуру концептуальної моделі регуляторної політики 
держави в Україні, яка включає систему важелів і цілей, відображає 
взаємозв'язок і взаємовплив між складовими моделі, що дозволяє їх 
групувати за ступенем активності та взамоємодії, є дійовим 
методологічним базисом обґрунтування доцільності реалізації 
інструментів регуляторної політики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78948  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брайнос Ілля Кусіль-Мусійович  
 
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 художній твір "Исцеление исповедованием моего 
организма после инсультов и перелома шейки бедра"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78949  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукін Олександр Дмитрович, Мамонов Ігор 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)  Музичний твір з текстом "Пісня про маму" ("Мальви")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня-сон про маму, який приходить для виконавця як марево, що  
відносить до теплих та яскравих спогадів про дитинство, у якому 
залишилось світлий мамин погляд та квіти, що кожен раз несуть 
згадку про маму, якої вже нема...   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78950  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самара Оксана Сергіївна  
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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 з англійської на українську мову роману 
Джеффа Вандермеєра "Знищення" із трилогії "Південний Округ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше здійснено переклад українською мовою роману 
американського письменника Джеффа Вандермеєра "Знищення" 
(оприлюднено в США в 2014 р.)  із трилогії "Південний Округ". 
Переклад було завершено в жовтні 2016 року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78951  
 
Дата реєстрації авторського права  11.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самара Оксана Сергіївна  
 
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 з англійської на українську мову роману 
Джеффа Вандермеєра "Засвідчення" із трилогії "Південний Округ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше здійснено переклад українською мовою роману 
американського письменника Джеффа Вандермеєра "Засвідчення" 
(оприлюднено в США в 2014 р.)  із трилогії "Південний Округ". 
Переклад було завершено в грудні 2017 року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78952  
 
Дата реєстрації авторського права  11.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьміна Тетяна Олегівна, Путінцева 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Первинна 
переробка сировини (вовна та натуральний шовк): лабораторний 
практикум"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78953  
 
Дата реєстрації авторського права  11.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьміна Тетяна 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)  Навчальний посібник "Міжнародна система стандартизації та 
сертифікації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78954  
 
Дата реєстрації авторського права  11.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьміна Тетяна Олегівна, Чурсіна Людмила Андріївна, Тіхосова 
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)  Монографія "Якість і стандартизація модифікованих лляних волокон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78955  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2018  
 
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 "Обращение"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78956  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голяка Сергій Кіндратович, Возний Сергій 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 для студентів "Фізіологічні основи 
фізичної культури та спорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник призначений для студентів вищих 
навчальних закладів різних форм навчання; розроблений на основі 
навчальної програми та планів з дисципліни "Фізіологічні основи 
фізичної культури та спорту". Зміст навчально-методичного посібника 
складається з двох частин: теоретичні основи фізичних вправ та 
лабораторний практикум.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78957  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2018  
 
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 1.   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до Типової освітньої програми 
колективу авторів під керівництвом Шияна Р.Б. 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.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78958  
 

Дата реєстрації авторського права  11.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лучик Світлана Дмитрівна, Євдощак Володимир Іванович, 

Маначинська Юлія 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 "НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ НП(С)БО 3 

"АКТУАРНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ" В КОНТЕКСТІ 
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті авторами розроблено та запропоновано проект Національне 
положення (стандарт) бухгалтерського обліку НП(С)БО 3 "Актуарна 
фінансова звітність". Визначено його структуру: загальні положення, 
терміни, визначення, склад та елементи актуарної фінансової звітності, 
принципи її підготовки, розкриття інформації в актуарній фінансовій 
звітності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78959  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
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)  Стаття "Карта-алгоритм для створення інформаційного контенту 

сайту клінічної кафедри вищого медичного навчального учбового 
закладу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Карта-алгоритм для створення інформаційного контенту сайта 
клінічної кафедри вищого медичного навчального учбового закладу 
може використовуватися при створенні інформаційного контенту сайта 
клінічної кафедри вищого навчального учбового закладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78960  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гура Олександр Іванович, Меняйло Вікторія Іванівна, Терновой 
Вадим Валентинович, Терновой Владислав Валентинович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ВІДКРИТА РЕГІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПАРТНЕРСТВА "INCUBE" ("INCUBE")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для активізації інноваційної 
проектної діяльності у регіоні, координації спільних зусиль партнерів, 
розміщення запитів і пропозиції з науково-технічного або 
організаційно-фінансового вирішення нагальних проблем регіону, а 
також створення додаткових умов для працевлаштування фахівців. 
Дозволяє здійснювати інформаційно-просвітницьку діяльність, щодо 
здобутків, діючих конкурсів і грантів як вітчизняного, так і 
міжнародного рівнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78961  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пукала Ришард (Pukala Ryszard)  
 
Повне ім'я або 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 вибору оптимального способу зниження 
ризиків при фінансуванні стартапів за системою підтримки прийняття 
рішень (СППР) Decision Making Helper"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

СППР Decision Making Helper має широкий спектр застосування при 
виборі способу зниження ризиків інвестиційних проектів, в тому числі, 
це дозволяє інвестору здійснити обґрунтований вибір найвигіднішого 
способу фінансування. Для адаптації СППР до сучасних умов існування 
стартап-індустрії розроблено алгоритм послідовних дій виконання в 
програмі процесу вибору способу зниження ризиків. Цей вибір 
здійснюється на основі розроблених критеріїв. Експеримент проведено 
на прикладі трьох існуючих способів фінансування стартапів та 
способів зниження ризиків на ринку подібних послуг. З використанням 
СППР Decision Making Helper та за визначеними критеріями 
встановлено оптимальний з розглянутих способів зниження ризиків - 
страхування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78962  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишневська Людмила Василівна, Іванищук Світлана Миколаївна, 
Попович Тетяна Анатоліївна, Рябініна Ганна Олександрівна, Близнюк 
Валерій 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)  Твір наукового характеру "Методичні рекомендації щодо написання, 

оформлення та процедури захисту курсових та випускних робіт 
студентами рівня вищої освіти: бакалавр, магістр (галузь знань: 01 
Освіта, спеціальність: 014.06 Середня освіта (хімія); галузь знань: 10 
Природничі науки, спеціальність: 102 Хімія; галузь знань: 0401 
Природничі науки, напрям підготовки: 6.040101. Хімія*)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог стандарту 
вищої освіти з підготовки фахівців рівня вищої освіти бакалавр та 
магістр і призначені для студентів (галузі знань: 01 Освіта, 
спеціальність 014.06 Середня освіта (хімія); галузь знань: 10 
Природничі науки, спеціальність: 102 Хімія; галузь знань 0401 
Природничі науки, напрям підготовки: 6.040101. Хімія*). В методичних 
рекомендаціях зазначені основні вимоги щодо написання курсових та 
випускних робіт, а саме дається характеристика тих положень, які 
повинні бути у змісті, та розкриваються вимоги до їх оформлення і 
процедури захисту перед комісією кафедри та ДЕК.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78963  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сапрун Галина 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)  Стаття "Розробка моделі управління конкурентоспроможністю 
експортно-орієнтованих підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Однією з найважливіших проблем для більшості українських 
підприємств є досягнення та збереження прийнятного рівня 
конкурентоспроможності. Головним завданням вітчизняних 
підприємств в сучасних умовах є у визначенні основних напрямів 
розвитку і вдосконалення методів управління 
конкурентоспроможністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78964  
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Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанян Валерій Арсенович  
 
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)  Документальний фільм "Стежками Олеся Гончара"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78965  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "А у нее будет ад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78966  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Среди сотен воспоминаний"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78967  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
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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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Ты пройди походкой этой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78968  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наровлянський Олександр Данилович  
 
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)  "Правознавство (профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання ознайомить учнів з основами теорії права та теорії держави. 
Підручник містить цікаві завдання для практичних робіт, матеріали 
для підготовки до ЗНО, а також витяги з нормативних актів України 
та інших країн. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78969  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Струкевич Олексій Карпович  
 
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)  "Історія України (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матеріал підручника відповідає чинній програмі з історії 
України (1914-1945). Глибше осягнути матеріал допоможуть також 
уривки з історичних документів, численні ілюстрації та мапи. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78970  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахаренко Василь Іванович  
 
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 література (профільний рівень)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це навчальне видання містить відомості про життя та творчість 
письменників, аналіз художніх творів, систему запитань і завдань 
різних рівнів складності, які допоможуть глибоко й різногранно 
осмислити літературні зразки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78971  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Олександр Миколайович  
 
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   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У виданні подано теоретичний матеріал, що стосується норм сучасної 
української літературної мови, вивчення якого спрямоване на 
уникнення учнями лексичних, орфоепічних, орфографічних і 
морфологічних помилок. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78972  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст навчальних тем підручника спрямовано на формування 
предметних компетентностей учнів. Методичний апарат підручника 
зорієнтований на вікові особливості десятикласників і передбачає 
різноманітні види діяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78973  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полянський Павло Броніславович  
 
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)  "Всесвітня історія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає Державному стандарту й новій програмі. Містить 
навчальний матеріал на засадах компетентісного підходу, у якому 
подано події Всесвітньої історії (1914-1945 рр.). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78974  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюк Іван Семенович  
 
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   

Зміст навчальних тем підручника спрямовано на формування 
предметних компетентностей учнів. Методичний апарат підручника 
зорієнтований на вікові особливості десятикласників і передбачає 
різноманітні види діяльності. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78975  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербатюк Наталія Володимирівна, Денисюк Олена Василівна, 

Щербатюк Артем Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 
 
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 

"Діяльність органів державної влади з реєстрації прав на транспортні 
засоби"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі роз'яснені науково-практичні рекомендації щодо діяльності 
органів державної влади з реєстрації прав на транспортні засоби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78976  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцева Тетяна Олексіївна  
 
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)  Твір наукового характеру "Звіт з науково-дослідної роботи 

"Рентгенографічне дослідження процесів, що відбуваються при 
термічній обробці мартенситно-старіючих сталей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З використанням методів рентгеноструктурного аналізу проведено 
дослідження процесів структуроутворення під час старіння 
експериментальних марок мартенситно-старіючих сталей 
Н10К12М6В6ТЮС, Н10Х10К2МТ2Ю і Н10К20М10В10.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78977  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривуша Людмила Сергіївна, Зайцева Тетяна Олексіївна  
 
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)  Науковий твір "Инструкции к лабораторным работам по дисциплине 

"Рентгенография и электронная микроскопия" ("Рентгенография") 
для студентов специальности 0407 - металловедение, оборудование и 
технология термической обработки металлов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить короткі теоретичні положення з питань рентгеноргафії за 
тематикою лабораторних робіт, а також методичні вказівки, необхідні 
для успішного виконання робіт.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78978  
 
Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штангрет Андрій Михайлович, Котляревський Ярослав Вікторович, 

Мельников Олександр Валерійович, Семенюк Едуард Павлович, 
Сторожук Віктор 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)  Науково-практичний твір "Орієнтовані норми часу на наукові 

дослідження та розробки, виконувані в установах та організаціях, що 
займаються науковою та науково-технічною діяльністю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Орієнтовні норми часу призначені для розрахунку трудомісткості 
наукових досліджень та розробок, обґрунтування чисельності 
працівників, які виконують такі роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  78979  
 
Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авакян Маріанна Самвелівна  
 
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 "Клатч у вигляді книги з вірменським 

орнаментом та написами висловів та віршів древніх вірменських 
філософів, мудреців і письменників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначається для популяризації вірменської культури, починаючи з 
XVI століття, виконується з натуральних матеріалів: шкіри, оксамиту  
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та інших, з подальшим нанесенням вірменського орнаменту і написами 
висловів та віршів древніх вірменських філософів, мудреців і 
письменників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78980  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кужелєв Михайло Олександрович, 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)  Науковий твір "Фінансова гнучкість прийняття рішень в 
інвестиційній діяльності банків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі досліджується комплекс проблем, пов'язаних з забезпеченням 
фінансової гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності 
банків. На основі теоретико-методологічних підходів представлено 
трактування поняття фінансової гнучкості прийняття рішень, 
визначені її види та запропонована класифікація інституційних, 
ринкових та адміністративних обмежень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78981  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
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)  Науковий твір "Формування  парадигми корпоративної соціальної 
відповідальності в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто історичні й трансформаційні аспекти формування 
парадигми корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в Україні 
і світі. Досліджено модель А. Керолла як систему "відповідальностей" 
корпорації та основні тенденції її розвитку. Запропоновано кубічну 
модель корпоративної соціальної відповідальності та основні підходи 
до формування національної моделі КСВ. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78982  
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Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
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)  Науковий твір "Концептуальні основи розвитку корпоративних 
відносин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджено концептуальні основи формування й розвитку 
системи відносин, що виникають у зв'язку з функціонуванням 
корпоративного сектору економіки. Досліджено сутність 
корпоративних конфліктів, виявлено причини їх виникнення й 
запропоновано механізми захисту інтересів суб'єктів корпоративного 
процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78983  
 
Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болдова Антоніна 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 "Інноваційні тенденції в системі викладання 
фінансових дисциплін"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В данній статті розглядається інновація вищої освіти і, зокрема, 
викликані цим специфічні умови викладання фінансово-економічних 
дисциплін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78984  
 
Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
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 "Структура інформаційного контенту сайту клінічної 
кафедри вищого медичного навчального учбового закладу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Приведена детальна структура інформаційного контенту сайта 
клінічної кафедри вищого навчального учбового закладу, яка включає 
у себе - розклад, новинну стрічку, блог для організації навчальної, 
наукової, лікувальної роботи, електронну бібліотеку публікацій (книги, 
методичні посібники, статті, тези науково-практичних конференцій), 
сервіс для проведення вебінарів, веб-клас, медіатеку (відеолекторій, 
презентації), засоби мережевого тестування і контролю знань, 
інтерактивні навчальні системи, каталог освітніх матеріалів для 
конкретної цільової аудиторії (студенти, інтерни, лікарі, пацієнти), 
медичні on-line калькулятори (шкали автоматичної оцінки ризиків, 
лабораторних показників та інше), систему доступу до зовнішніх 
медичних веб-ресурсів (посилання), систему дистанційного навчання 
(Moodle), тренажери відпрацювання практичних навичок, тренажери 
клінічних випадків, медичні освітні веб-квести.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78985  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болдова Антоніна 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 "Гуманітарна складова податкової освіти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статтi висвiтлено гуманiтарну складову професiйної пiдготовки 
фахiвців податкової служби Украни, особливостi податкової служби i 
зумовлену ними специфіку податкової освiти. У ній розкрито 
гуманiтарну спрямованiсть освiтнього процесу, основнi його засади та 
окреслено необхiднiсть формування професiйної етики названих 
фахівців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78986  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні аспекти управління ризиками страхових 
компаній"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подано схему основних груп ризиків та виділено причини їх 
виникнення. Констатовано, що при управлінні ризиками страхових 
компаній доцільно виділити 4 групи методів оцінювання, які є 
найбільш результативними та реальними в практичній сфері: 
експертні, економіко-статистичні, розрахунково-аналітичні, аналогові. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78987  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гонтарева Ірина 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 "Структура оцінювання інтегрального показника 
системної ефективності розвитку підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано ієрархічну структуру оцінювання інтегрального 
показника системної ефективності розвитку підприємства, особливість 
якої полягає у визначенні цього показника на основі системи умов, що 
змінюються спільно та взаємозалежно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78988  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агапов Дмитро 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 "Domino"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це звичайне та доступне апаратно-програмне рішення, яке 
представлене для роботи на планшетах та смартфонах з операційною 
системою Android.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78989  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Д'яченко Вячеслав Аликович, Худинцев Микола 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 "Гео-інформаційно-аналітична система 
"Бюджет-2020"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторами розроблена програма для поліпшення взаємодії та 
прискорення обміну інформацією між користувачами системи у сфері 
визначення, виділення, розподілу, призначення, засвоєння бюджетних 
коштів та контролю за їх використанням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78990  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топчій Олександр 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 ігровий веб-додаток в жанрі 
Tower Defence" ("Towerland")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з двох підсистем - настільного додатку, який 
являє собою інтерфейс для взаємодії користувача з ігровою системою 
та веб-сервера з базою даних, який зберігає дані користувачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78991  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жерліцина Юлія Володимирівна, Дмитренко Юлія Валеріївна  
 
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)  Літературний письмовий твір "Єдиний соціальний портал України 

"UniCountry" ("UniCountry")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для того, щоб уникнути проблем та спланувати своє пересування по 
місту, а також дізнатися про свої права згідно з чинним законодавством, а 
також контакти волонтерів та психологів, до яких можна звернутися в 
разі необхідності, ми вирішили створити єдиний соціальний онлайн 
портал.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78992  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
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-епітафія "Всецарица (не Пантанасса)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78993  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганжа Віталій 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)  Твір образотворчого мистецтва "Родинний герб Ганжів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78994  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцар Олег 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Класифікація даних обліку електричної енергії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено процеси формування ознак якості даних обліку 
електричної енергії. Розроблено систему класифікації даних обліку 
електричної енергії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78995  
 
Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕЛЛОГЕЙТ 
УКРАЇНА" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Програма забезпечує можливість побудови технологічного рішення для 
створення та віддаленого управління мережею термінальних приладів, 
забезпечує сервіс продажу товарів та послуг кінцевим споживачам в 
режимі самообслуговування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78996  
 
Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пестушко Валерій Юрійович, Уварова Ганна Шевкетівна, Довгань 
Андрій Іванович  

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78997  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапченко Людмила Іванівна, Балан Павло Георгійович, Компанець 
Тарас Анатолійович, Рушковський Станіслав Ричардович  

 
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 "Біологія і екологія (рівень стандарту)" 
підручник для 10 класу  закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78998  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лашевська Ганна Анатоліївна, Лашевська Аліна Альбертівна, 
Ющенко Сніжана Ростиславівна  

 
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 "Хімія (рівень стандарту)" підручник для 10 
класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  78999  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 
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 "Українська мова (рівень стандарту)" підручник 
для 10 класу  закладів загальної середньої освіти з навчанням 
російською мовою   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79000  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Микола Ростиславович  
 
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 "Захист Вітчизни (рівень стандарту)" підручник 
для 10 класу  закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79001  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Євгенія Валентинівна, Звиняцьковський Володимир Янович, 
Філенко Оксана Миколаївна  

 
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 "Зарубіжна література (профільний рівень)" 
підручник для 10 класу  закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79002  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безуглий Віталій Вікторович, Лисичарова Галина 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)  Рукопис підручника "Географія (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  79003  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпенко Тетяна Михайлівна, Сутковий Володимир Лукич   
 
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 "Правознавство (профільний рівень)" підручник 

для 10 класу  закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79004  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Істер Олександр Семенович  
 
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 "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  79005  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Істер Олександр Семенович, Єргіна Оксана 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 "Алгебра і початки аналізу (початок вивчення на 

поглибленому рівні з 8 класу, 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  79006  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Істер Олександр Семенович, Єргіна Оксана 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 "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  79007  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Істер Олександр Семенович, Єргіна Оксана 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 "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  79008  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 
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 "Українська мова"  підручник для  5 класу  
закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79009  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Істер Олександр Семенович, Єргіна Оксана 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 "Геометрія (профільний рівень)" підручник для 
10 класу  закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79010  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кубар Зінаїда Олександрівна (художниця Зінаїда)  
 
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 твір "Авторський метод арт-реабілітації художниці 
Зінаїди "Техніка червоної нитки" ("Червона нитка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір "Метод арт-реабілітації під назвою "Техніка Червоної Нитки", 
розроблений художницею Зінаїдою на основі її мистецьких практик та 
базується на символізмі української культури. Метод покликаний 
допомогти людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях, 
гармонізувати свій психологічний стан за рахунок внутрішнього 
потенціалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79011  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугайов В'ячеслав Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

425 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка головних персонажів серії графічних романів "Воля" ("The 

WILL")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79012  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Віталій Сергійович  
 
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 "Вступ до історії" підручник для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79013  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самонова Олена Ігорівна, Крюченкова Олена 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 "Російська мова (10-й рік навчання, рівень 

стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 
з навчанням українською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79014  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
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   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Англійська мова (10-й рік навчання, профільний 
рівень)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79015  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 
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 "Українська мова (рівень стандарту)" підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79016  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
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 "Французька мова (10-й рік навчання, рівень 
стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79017  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдамака Олена Василівна  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво (рівень стандарту, профільний 
рівень)" підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79018  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мудрий Мар'ян Михайлович, Аркуша Олена Георгіївна  
 
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 "Історія: Україна і світ (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  79019  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ладиченко Тетяна В'ячеславівна  
 
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 "Всесвітня історія (рівень стандарту)" підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79020  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ривкінд Йосиф Якович, Лисенко Тетяна Іванівна, Чернікова Людмила 
Антонівна, Шакотько Віктор Васильович  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

428 

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 "Інформатика" підручник для 5 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79021  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безуглий Віталій Вікторович, Лисичарова Галина 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)  Рукопис підручника "Географія (рівень стандарту)" підручник для 10 
класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79022  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
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 "Іспанська мова (10-й рік навчання, рівень 
стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79023  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна  
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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 "Іспанська мова (6-й рік навчання, рівень 

стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79024  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний переклад кіносценарію "Serpentarium scriptorium"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

28 талановитих письменників відмежувалися від суєтного світу в 
закритому клубі. Засновник та незмінний голова клубу помирає, а 
вибори нового очільника створюють цілу низку проблем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79025  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крупій Дмитро 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)  Стаття "Звукова система складів. Фонемна система темперації 

звукоряду (сольмізація звукових темперованих частот)" ("Звукова 
система складів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена сучасна звукова система складів звукоряду. Виявлені 
співвідношення між письмовим позначенням та засобом позначення. 
Розроблені таблиці "Фонемна система темперації звукоряду" та 
"Енгармонічні заміни", призначені для прискореного вивчення 
напам'ять ступенів звукоряду, а саме: альтерації та альтерування. 
  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

430 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79026  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій "Тематический сценарий мероприятий для детских 

учреждений "Город, который мы построим" (предназначен для детей в 
возрасте от 5-ти до 12-ти лет)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором розроблені фантастичні сюжети та креативні ігри (квести). 
Сценарій розрахований на 2 тижні. Сюжет сценарію переносить дітей у 
різні локації та примушує їх використовувати свою фантазію, 
кмітливість, що сприяє розвитку комунікативних навичок. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79027  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колобова Олена Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Для малят та дітей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів - це авторські ілюстрації, прописи, казки для дітей віком 
від 12 років. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79028  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сестра Карамазова (псевдонім)  
 
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)  Вірш "Бог немой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкривається одвічний біль людини, яка бачить промені, але 
не бачить Світила. Тому не може зрозуміти лихе воно чи добре. Три 
питання до Бога - які б вони були? 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79029  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архипенко 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)  Науковий твір "Синонімія і варіантність в системі української 
економічної термінології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі порушено проблему бажаної для термінології симетрії знака й 
позначуваного поняття, зокрема явища синонімії, що виникає при 
порушенні однозначної відповідності терміна й поняття. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79030  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архипенко 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)  Науковий твір "Етапи і ступені адаптації іншомовних лексичних 
запозичень в українській мові (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця 
ХХ - початку ХХІ ст.)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі запропоновано підхід до визначення ступеня освоєння 
запозичення у мові і мовленні, який базується на основі поділу усього 
процесу адаптації на три етапи (етап початковий, етап поглиблений, 
етап повного освоєння), для кожного з яких розроблено свій перелік 
диференційних ознак на всіх рівнях мовної системи. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79031  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кух Аркадій 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)  Монографія "Теоретичні та методологічні засади формування системи 
методичної підготовки вчителів фізики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглядаються теоретичні питання організації 
методичної підготовки майбутніх вчителів фізики. Розглянуто 
компетентнісну модель особистості вчителя фізики та методи і засоби її 
формування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79032  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєв Олексій 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 "Дидактичні основи формування предметних 
компетентностей майбутнього вчителя фізики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ніколаєв О.М. Дидактичні основи формування 

предметних компетентностей майбутнього вчителя фізики: 
монографія. - Кам'янець-Подільський : ТОВ "Друкарня "Рута", 2015. - 
352 с. 

 
 
Анотація   

У монографії відображено теоретико-методичні засади формування 
предметних компетентностей майбутнього вчителя фізики. Зміст та 
послідовність викладення матеріалу орієнтовано на технологію 
управління процесом фахового становлення студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів напряму підготовки "Фізика". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79033  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
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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 "Топи да болота"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79034  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
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 "Бычки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79035  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
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 "Весенняя сказка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79036  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

434 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Водочная диета"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79037  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
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 ожидании весны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79038  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
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 "Звезда моей любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79039  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
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 "Зимняя сказка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79040  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
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 "Летняя сказка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79041  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
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 "Ливень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79042  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
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 "Маша"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79043  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
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 "Осенняя сказка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79044  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
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 "По лужам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79045  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
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 "Пиво"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79046  
 
Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
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 "Прощай, Баку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79047  
 
Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олексій Михайлович  
 
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 "Собаке Качалова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79048  
 
Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Важнича Олена Митрофанівна, Дев'яткіна Тетяна Олексіївна, 

Дев'яткіна 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 "PHARMACOLOGY: ONE-ANSWER TESTS 

(COMMON PRACTICE)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сукупність тестових одноваріантних завдань англійською мовою з 
фармакології, яка характеризує актуальний стан цієї навчальної  
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дисципліни відповідно до програми підготовки спеціаліста напрямку 
101 "Медицина".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79049  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Ляховська Анастасія 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 "Пам'ятка ортодонтична "Лікування пацієнтів із зубо-
щелепними аномаліями, ускладненими дисфункцією скронево-
нижньощелепного суглобу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У пам'ятці описаний алгоритм лікування, який включає 
функціональну адаптацію перед етапом нормалізації оклюзійних 
співвідношень з використанням ортодонтичної техніки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79050  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прийма Сергій Миколайович, Рогушина Юлія Віталіївна, Строкань 
Оксана Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
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)  Навчальний довідник "Створення та використання семантичних 
Wiki-ресурсів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання ознайомлює читачів з Wiki - сучасною технологією 
колективного створення та використання інформаційних ресурсів Web.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79051  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рисований Олександр Миколайович, Бердієва Сайохат Хусанівна, 
Гатанюк Наталія Сергіївна  
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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 моделювання математичної моделі генератора 
нелінійної псевдовипадкової послідовності в полі GF(3) для поліномів 
5-го ступеня"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє отримати в кінцевому полі GF(3) всі поліноми 5-го 
ступеня за методом повного перебору матриць їх станів та довжин їх 
циклів генерування.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79052  
 
Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рисований Олександр Миколайович, Волошин Денис 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)  "Комп'ютерна програма генерування перевірочної матриці для 

поліномів 6-го ступеня в кінцевому полі GF(3)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє отримати в кінцевому полі GF(3) всі поліноми 6-го 
ступеня за методом повного перебору матриць їх станів та довжин їх 
циклів генерування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79053  
 
Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гломозда Антон Володимирович  
 
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)  Курс лекцій "Онлайн соблазнение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Онлайн-тренінг складається із наступних частин: Як обрати аватар в 
соціальних мережах. Як оформити і вести сторінки на сайтах  
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знайомств, в соціальних мережах. Правила листування. Як провести 
перше побачення.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79054  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гломозда Антон Володимирович  
 
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)  Курс лекцій "Твой старт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Онлайн-тренінг складається із наступних частин: Хто така жінка. 
Гідний чоловік. Як підкорити дівчину. Пошук дівчини. Жіночі 
перевірки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79055  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гломозда Антон Володимирович  
 
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)  Курс лекцій "Ночная жизнь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Онлайн-тренінг складається із наступних частин: Правила поведінки у 
нічному клубі. Як запросити дівчину з клубу додому. Види клубів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79056  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Бог Секса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Онлайн-тренінг складається із наступних частин: Вступ. Загальні 
поняття про секс та його ролі у відносинах. Переконання. Психологічні 
переконання щодо сексу та відносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79057  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гломозда Антон Володимирович  
 
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)  Курс лекцій "Вайбер войны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Онлайн-тренінг складається із наступних частин: Як підкорити 
дівчину. Альфа-модель в спокушанні. Як підвищити свою самооцінку. 
Як оформлювати сайти знайомств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79058  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філатова Катерина Вікторівна, Кічік Наталя Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, креслення, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Інтер'єр кафе-ресторану "LaBulochka"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79059  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бочковський Олександр Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ ПРОДАКШН" 
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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 "АЛЬФА.БУХГАЛТЕРІЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79060  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будзяк Ольга 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методологія та 
організація наукових досліджень у сфері землеустрою". Програма 
навчальної дисципліни підготування магістрів спеціальність 193 
геодезія та землеустрій у галузі знань 19 архітектура та будівництво 
(шифр за ОПП: ПГСЕД 1.02)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з модулів: 1. Теоретичні основи методологія та 
організація наукових досліджень у сфері землеустрою. 2. Методологія 
наукових досліджень у сфері землеустрою. 3. Систематизація 
результатів дослідження у сфері землеустрою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79061  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будзяк Ольга 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методологія та 
методика економічних досліджень". Програма навчальної дисципліни 
підготування докторів філософії спеціальність 051 економіка у галузі 
знань 05 соціальні та поведінкові науки (шифр за ОПП: ЗНК 1.06)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з модулів: 1. Теоретичні основи організації 
економічних досліджень. 2. Методологія економічних досліджень у  
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сфері природокористування та охорони навколишнього середовища. 3. 
Методика економічних досліджень у сфері природокористування та 
охорони навколишнього середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79062  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будзяк Ольга 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Стале 
землекористування". Програма навчальної дисципліни підготування 
магістрів спеціальність 193 геодезія та землеустрій у галузі знань 19 
архітектура та будівництво (шифр за ОПП: ДВВС 6.01)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з модулів: теоретичні основи розвитку сталого 
землекористування; інституційне забезпечення сталого 
землекористування на засадах сталого розвитку; планування сталого 
землекористування в рамках сталого розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79063  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будзяк Василь Миронович, Будзяк Ольга 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Охорона та 
захист інтелектуальної власності". Програма навчальної дисципліни 
підготування докторів філософії спеціальність 051 Економіка у галузі 
знань 05 соціальні та поведінкові науки (шифр за ЗНК 1.05)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з модулів: інтелектуальна власність як 
правовий інститут; правовий захист у сфері промислової власності та 
комерційних позначень; правовий захист інтелектуальної власності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79064  
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Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будзяк Ольга 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Моніторинг 
земель". Програма навчальної дисципліни підготування магістрів 
спеціальність 193 геодезія та землеустрій у галузі знань 19 архітектура 
та будівництво (шифр за ОПП: ДСВНЗ 5.04)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з модулів: теоретико-методологічне зебезпечення 
ведення моніторингу земель; земельний фонд України як об'єкт 
моніторингу земель; критерії і нормативи екологічного моніторингу 
земель.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79065  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будзяк Ольга 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Історія 
української економічної науки та економіка природокористування". 
Програма навчальної дисципліни підготування магістрів спеціальність 
193 геодезія та землеустрій у галузі знань 19 архітектура та будівництво 
(шифр за ОПП: ПГСЕД 1.01)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з модулів: особливості формування української 
економічної науки; теоретичні основи економіки 
природокористування; економічний механізм природокористування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79066  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будзяк Ольга Степанівна  
 
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 "Екологія 

землекористування". Програма навчальної дисципліни підготування 
магістрів спеціальність 193 геодезія та землеустрій у галузі знань 19 
архітектура та будівництво (шифр за ОПП: ДПНП 2.03)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з модулів: теоретичні основи екології 
землекористування; інституціональні засади формування екологізації 
землекористування;   смучасні методи оцінки ефективності екологізації 
землекористування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79067  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будзяк Василь Миронович, Будзяк Ольга 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Оцінка земельних 

та інших природних ресурсів". Програма навчальної дисципліни 
підготування магістрів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" у 
галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" (шифр за ОПП: ДПНП 
2.05)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з модулів: теоретичні підходи до формування 
земельних та інших природних ресурсів; інституційне забезпечення 
раціонального використання земельних та інших природних ресурсів; 
методичне забезпечення оцінки земельних та інших природних 
ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79068  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поваров Олег Русланович, Гаврилей Володимир 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 "Програмне забезпечення для функціонування 

блоку "Про спонсорів" на "Сторінці проекту" інтернет-платформи 
"Razomgo"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує роботу блоку з інформацією про спонсорів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79069  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поваров Олег Русланович, Гаврилей Володимир 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 "Програмне забезпечення для функціонування 

блоку сторінки "Створення проекту" інтернет-платформи "Razomgo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує роботу блоку вибору категорії проекту на сторінці 
"Створення проекту" платформи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79070  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поваров Олег Русланович, Гаврилей Володимир 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 "Програмне забезпечення для функціонування 

блоку  сторінки інтернет-платформи "Razomgo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує роботу блоку з основною інформацією про проект. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79071  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поваров Олег Русланович, Гаврилей Володимир Дмитрович  
 
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 "Програмне забезпечення для функціонування 
блоку сторінок інтернет-платформи "Razomgo"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для функціонування блоку сторінок  сайта та забезпечує 
роботу блоку верхньої частини сторінки сайта, який відображається на 
всіх сторінках сайта і є навігаційною складовою сайта.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79072  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поваров Олег Русланович, Гаврилей Володимир 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 "Програмне забезпечення для функціонування 
блоку  головної сторінки інтернет-платформи "Razomgo"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує роботу блоку "Як створити успішний проект". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79073  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поваров Олег Русланович, Гаврилей Володимир 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 "Програмне забезпечення для 
функціонування блоку сторінок інтернет-платформи "Razomgo"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує роботу блоку нижньої частини сторінки сайта, 
який відображається на всіх сторінках сайта і є навігаційною 
складовою сайта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79074  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поваров Олег Русланович, Гаврилей Володимир 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 "Програмне забезпечення для функціонування 
блоку головної сторінки інтернет-платформи "Razomgo"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує роботу блоку "Маєш гарну ідею". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79075  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поваров Олег Русланович, Гаврилей Володимир 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 "Програмне забезпечення для функціонування 
блоку  головної сторінки інтернет-платформи "Razomgo"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує роботу блоку "Мета даних головної сторінки". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79076  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поваров Олег Русланович, Гаврилей Володимир 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 "Програмне забезпечення для функціонування 
верхнього блоку "Сторінки проекту" інтернет-платформи "Razomgo"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує роботу верхнього блоку сторінки "Сторінки 
проекту".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79077  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поваров Олег Русланович, Гаврилей Володимир 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 "Програмне забезпечення для функціонування 

сторінки "Вибір системи фінансування" інтернет-платформи 
"Razomgo"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для функціонування блоку програмних компонентів 
інтернет-платформи "Razomgo", яка забезпечує роботу сторінки "Вибір 
системи фінансування". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79078  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поваров Олег Русланович, Гаврилей Володимир 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 "Програмне забезпечення для функціонування 

блоку "Популярні у категоріях" головної сторінки інтернет-платформи 
"Razomgo"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для функціонування блоку головної сторінки  інтернет-
платформи "Razomgo", яка забезпечує роботу блоку "Популярні у 
категоріях".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79079  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поваров Олег Русланович, Гаврилей Володимир Дмитрович  
 
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 "Програмне забезпечення для функціонування 
блоку  програмних компонентів інтернет-платформи "Razomgo"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для функціонування блоку програмних компонентів 
інтернет-платформи "Razomgo", яка забезпечує підключення та роботу 
блоку програмних скриптів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79080  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поваров Олег Русланович, Гаврилей Володимир 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 "Програмне забезпечення для функціонування 
блоку "Сторінки проекту" інтернет-платформи "Razomgo"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма для функціонування блоку з основною інформацією сторінки 
"Сторінки проекту" інтернет-платформи "Razomgo", яка забезпечує 
роботу блоку з основною інформацією сторінки "Сторінки проекту". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79081  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поваров Олег Русланович, Гаврилей Володимир 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 "Програмне забезпечення для функціонування 
блоку "Заповнення заявки на розміщення проекту" сторінки 
"Створення проекту" інтернет-платформи "Razomgo"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує роботу блоку вибору категорії проекту на сторінці 
"Створення проекту" платформи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79082  
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Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Андрій Олександрович, Сафонов Володимир 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут комп'ютерних 
технологій" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб технічного захисту інформації від 
несанкціонованого доступу "Комплекс "Гриф" версії 4" ("Комплекс 
"Гриф" версії 4")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення захисту інформації з 
обмеженим доступом, у тому числі інформації, що становить державну 
таємницю; службової інформації; конфіденційної інформації про особу; 
інформації, що становить комерційну та іншу передбачену законом 
таємницю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79083  
 
Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кизименко Олександр Володимирович (Прокофьев А.В.)  
 
Повне ім'я або 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 "Сборник 
проектов А.П." <<Часть 1>>"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79084  
 
Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлюк Юрій Тимофійович, Бунецький Володимир Михайлович, 
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" 
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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 "Технологічна 
інструкція з виробництва сиру твердого "Древньокиївський" до ТУ У 
10.5-00419880-132:2017" ("ТІ ТУ У 10.5-00419880-132:2017")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Невід'ємною частиною технічних умов є сукупність технологічних 
процесів виробництва сиру, який виготовляють із пастеризованого 
коров'ячого молока з застосуванням молокозсідальних ферментів, 
заквасок або заквашувальних препаратів, у тому числі контролювання 
показників якості, умов зберігання і транспортування сиру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79085  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлюк Юрій Тимофійович, Бунецький Володимир Михайлович, 
Копилов Кирило В'ячеславович  

 
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 масла солодковершкового екстра 
"Древньокиївське" до ТУ У 10.5-00419880-134:2017" ("ТІ ТУ У 10.5-
00419880-134:2017")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Технологічна інструкція визначає типові вимоги, правила та 
сукупність технологічних процесів виробництва масла, яке 
виготовляють тільки з коров'ячого молока та продуктів його 
переробляння, у тому числі контролювання показників якості, умов 
зберігання і транспортування масла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79086  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Сергій Іванович, Волошко Світлана 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Спосіб йонно-
плазмового керування хімічною активністю поверхні плівкових 
композицій та захисту від корозії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ключовий фізичний ефект, який покладено в основу запропонованої 
технології, полягає в тому, що імплантація іонів аргону запобігає 
сорбції інших домішок із залишкової атмосфери вакуумної камери в 
процесі йонно-плазмової обробки та забезпечує гальмування реакції 
окиснення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79087  
 
Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Сергій Іванович, Васильєв Михайло Олексійович, 
Волошко Світлана Михайлівна, Янчук Віталій 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 "Особливості 
застосування плазмонної спектроскопії для визначення фізико-
хімічного стану поверхні наношарових плівкових композицій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аналізуються спектри плазмонних втрат енергії первинних електронів 
на поверхні моно- та багатошарових систем, підданих іонному 
бомбардуванню у надвисоковакуумному електронному спектрометрі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79088  
 
Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Сергій Іванович, Васильєв Михайло Олексійович, 
Волошко Світлана Михайлівна, Янчук Віталій 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 "Методика 
визначення коефіцієнту термічного розширення поверхні із 
застосуванням плазмонної спектроскопії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Методика апробована на прикладі полікристалічного сплаву eNi51.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79089  
 
Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лементов Олег 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)  Книга "Миражи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Події твору відбуваються в недалекому майбутньому на Землі. 
Головною цінністю стала свобода, а суспільство розділено на касти. У 
спробі вирватися із загальних рамок, головний герой вирушає в 
пригоди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79090  
 
Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник віршів "Про кохання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79091  
 
Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаков Олександр Юрійович  
 
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 "Спеціальне програмне забезпечення виробу 
CryptoIP-459D/DO/DL"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для виконання вбудованими 2 мікроконтролерами і 
ПЛІС-пристроєм криптографічного захисту інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79092  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рожок Лілія Степанівна, Крук Леся Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки до виконання 
завдань самостійних та лабораторних робіт з теоретичної механіки 
(розділ "Кінематика") для студентів денної форми навчання галузі 
знань 19 "Архітектура та будівництво", спеціальностей 192 
"Будівництво та цивільна інженерія", 194 "Гідротехнічне будівництво, 
водна інженерія та водні технології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79093  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рожок Лілія Степанівна, Крук Леся Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки до виконання 
завдань самостійних та лабораторних робіт з теоретичної механіки 
(розділ "Кінематика") для студентів денної форми навчання галузі 
знань 13 "Механічна інженерія", спеціальностей 131 "Прикладна 
механіка", 133 "Галузеве машинобудування"; галузі знань 14 
"Електрична інженерія" спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування"; 
галузі знань 27 "Транспорт" спеціальності 274 "Автомобільний 
транспорт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79094  
 
Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюченко Віктор Захарович  
 
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 до діючого 
щорічного календаря"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Діючий календар, запропонований в 1582 році, на цей час має недоліки, 
які можуть бути реформовані завдяки пропозиціям, що викладено у 
творі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79095  
 
Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виктор Соняхъ (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)  Соціально-еротичний роман "Рома-Гома Или Расплата жизнь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Життя людини як блискавка. Багато гуркоту і шуму, яскравий спалах 
на небі та невідтворне повернення на землю. Землю, з якої ми вийшли. 
Землю, в яку і повернемося. Час не можна зупинити і життя нестримно 
триває...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79096  
 
Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Гармоничная нация. Популярно о наболевшем. Книга 1. 
Стресс. Эмоциональное выгорание. Невроз, депрессия, 
психосоматические расстройства у детей и подростков"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В книзі представлено причини, прояви та ефективні засоби корекції 
таких розповсюджених порушень, як стрес, невроз, депресія, 
психосоматичні розлади, емоційне вигорання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79097  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мулявка Дмитро Григорович, Цмінський Ігор 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)  Твір наукового характеру "Програма курсів підвищення кваліфікації 
за спеціальністю "Приватна детективна (розшукова) діяльність"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79098  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Мирослава Максимівна  
 
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 "Чат-бот "Posts Analyzer Telegram Bot" ("Posts 
Analyzer")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Особливістю програми є можливість отримати дані, вилучені з 
аналітики постів, що були зроблені, а також мати можливість зібрати 
дані з цих постів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79099  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартін Молік (Marcin MoliK)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис проекту "Соціальна мережа для роботодавців та працівників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79100  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокол Олександр Вікторович  
 
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 ТВ програми "Реальні міста "Real City" 
("Реальні міста")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79101  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музично-драматичний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музично-драматичний твір "Рок-мьюзик радио-пьеса в 12 эпизодах 
"Игры"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір відображає проблему винекнення і проходження кризи середнього 
віку у чоловіків у сучасному світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79102  
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Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогачко 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)  Стаття "Особенности силового воздействия ровных ледяных полей на 
гидротехнические сооружения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуті питання, які стосуються вивчення характеру 
руйнування рівних льодових полей при їх взаємодії з вертикальними 
циліндричними перешкодами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79103  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Ярослав 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 "Сегментація випадкових циклічних функцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена на основі нового методу сегментації циклічних 
функцій в рамках стохастичного підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79104  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Віталій Андрійович  
 
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 "Платформа для навчання і нетворкінгу 
SmartExpert"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма забезпечує організацію віддаленого процесу онлайн-
навчання в будь-яких галузях професійного, психологічного і 
соціального розвинення користувачів при підтримці певних коучів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79105  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Системна технологія розв'язку оперативних задач 
навігації для синтезу законів експлуатації водного транспорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі запропонована комлексна технологія оперативних задач 
навігації для синтезу законів експлуатації водного транспорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79106  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брянцев Олександр 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)  Художнє оформлення книжки "Іван-Богатир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Іван-Богатир" - це книга з об'ємними зображеннями на українську 
народну казку Іван-Богатир. Містить 7 розворотів з великими та 11 з 
маленькими кольоровими об'ємними сценами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79107  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Как быть главным в отношениях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Як обрати дівчину для створення сім'ї. Закоханість. Як закохати 
дівчину в себе. Як бути для дівчини єдиним та кращим.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79108  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гломозда Антон Володимирович  
 
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)  Курс лекцій "Вызвонщик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

105 відеоприкладів телефонних розмов з дівчатами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79109  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гломозда Антон Володимирович  
 
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)  Курс лекцій "Власть над женщиной"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Онлайн-тренінг складається із наступних частин: Вступ. Структура 
знайомства. Все про побачення. Як здобути прихильність дівчини до себе.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79110  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гломозда Антон Володимирович  
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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)  Курс лекцій "Как женское НЕТ превратить в женское ДА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жіночі перевірки. Робота з жіночими запереченнями. Стиль сучасного 
чоловіка. Жіночий менталітет. Правила дзвінків до дівчини. Як 
спілкуватися з дівчиною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79111  
 
Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самонова Олена Ігорівна, Шатківська Жанна Федорівна, Гайдаєнко 
Ірина Віталіївна  

 
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 "Російська мова (6-й рік навчання, рівень 
стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 
з навчанням українською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79112  
 
Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сиротюк Володимир Дмитрович  
 
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 "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   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79113  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ривкінд Йосиф Якович, Лисенко Тетяна Іванівна, Чернікова Людмила 

Антонівна, Шакотько Віктор Васильович  
 
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 "Інформатика (рівень стандарту)" підручник для 

10 (11) класу закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79114  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фідкевич Олена Львівна, Снєгірьова Валентина Василівна, Курач 

Лариса 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 "Російська мова та література (інтегрований 

курс, рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти з навчанням російською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79115  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Елєна Мартинова (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 "Час життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79116  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Елєна Мартинова (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 обробок українських народних пісень "Весна Воскресла"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79117  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поручник Марія 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)  Робочий зошит для практичних занять з дисципліни "Технологія 

переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочий зошит для практичних робіт для здобувачів вищої освіти 
Технолого-економічного коледжу розроблений згідно з навчальною 
програмою курсу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79118  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Микола Іванович, Шрамко Руслана Григорівна  
 
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 "Рада молодих учених"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рада молодих учених : довідник / за заг. ред.                      

М.І. Степаненка ; ред., уклад. Р.Г. Шрамко. - Полтава : ПНПУ імені          
В.Г. Короленка, 2018. - 306 с. 
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Анотація   
Запропоновано основну інформацію про молодих науковців 
Полтавського національного педагогічного університету імені           
В.Г. Короленка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79119  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Протидія розслідуванню кримінальних правопорушень у 
сфері оподаткування: теорія та практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грицюк І.В. Протидія розслідуванню кримінальних 
правопорушень у сфері оподаткування : теорія та практика : 
[монографія] / Ігор Васильович Грицюк. - Ірпінь : Національний 
університет ДПС України, 2015. - 286 с. - (Серія "Податкова та митна 
справа в Україні", т. 48) 

 
Анотація   

У монографії розкрито генезис поняття протидії розслідуванню 
кримінальних правопорушень (злочинів) у сфері оподаткування та 
запропоновано визначення цього терміна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79120  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корхова Маргарита Михайлівна, Панфілова Антоніна Вікторівна, 
Коваленко Олег Анатолійович, Федорчук Михайло Іванович, Чернова 
Анастасія Валеріївна, Хоненко Любов Григорівна, Маркова Наталія 
Валентинівна  

 
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 "Вплив строків сівби на водоспоживання та урожайність зерна 
пшениці м'якої озимої в умовах Південного Степу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79121  
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Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиян Надія Іванівна, Мамон Олександр Васильович  
 
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 "Педагогічне стимулювання майбутнього вчителя до 
самооцінки навчальної діяльності у процесі професійної підготовки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У науковому дослідженні розкрито сутність понять "самооцінка 
навчальної діяльності", "педагогічне стимулювання", визначено 
критерії, показники та рівні сформованості самооцінки навчальної 
діяльності студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79122  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркова Наталія Валентинівна  
 
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 "Формування продуктивності та економічна ефективність 
виробництва насіння соняшнику в умовах Південного Степу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За результатами досліджень узагальнені шляхи підвищення 
конкурентоспроможності соняшнику на економічному ринку через 
впровадження його гібридів з високим рівнем продуктивності рослин і 
якості олії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79123  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янін Олексій Євгенович  
 
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)  Стаття "Розрахунок решітчастої позацентрово стиснутої сталевої 

колони крайнього ряду промислового будинку у комп'ютерному 
середовищі MathCAD"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика підбору перерізів гілок і елементів решітки 
підкранової частини решітчастої позацентрово стиснутої сталевої 
колони крайнього ряду промислового будинку за допомогою 
комп'ютерної програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79124  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кремінська Ірина Юріївна  
 
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 "Планування розвитку підприємства та його 

конкурентоспроможності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автор розглянув поточний стан підприємства та досвід його роботи на 
ринку, проаналізував організаційну структуру на підприємстві, 
виробничий процес, техніко-економічні показники та фінансове 
становище підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79125  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротков Олександр Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 

твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стандарты бизнеса сети ресторанов ТМ "ONE GOGI"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір складається із 8-ми розділів, а саме: фінансова модель, юридичні 
документи, стандарти управлінських процесів, стандарти запуску, 
презентація франшизи для потенційних партнерів, бізнес-процеси, 
стандарти контролю, стандарти маркетингу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79126  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Денис Євгенович  
 
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)  Збірник фотографічних творів "Caleo - Gtcable"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79127  
 
Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Андрій Віталійович , Мельник Тетяна Валеріївна, Кузьміна 
Катерина Василівна, Шаронов Андрій Павлович, Коротаєв Олександр 
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 "FS List"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма показує інформацію користувачеві про запити зі шкідливих 
або на шкідливі ресурси, а також інформацію стосовно частоти запитів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79128  
 
Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Андрій Віталійович , Мельник Тетяна Валеріївна, Кузьміна 
Катерина Василівна, Шаронов Андрій Павлович, Коротаєв Олександр 
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 "FS Monitoring Next Generation" ("MNG FS")  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

469 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для моніторингу захищеності компанії-
користувача в режимі онлайн шляхом пошуку згадок хостів компанії в 
мережах ботнет, серед заражених комп'ютерів, в чорних списках і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79129  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазебний Анатолій Миколайович, 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 "Теорія і практика використання спеціальних знань під 

час розслідування кримінальних правопорушень проти громадського 
порядку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лазебний А.М., Грицюк І.В. Теорія і практика 

використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних 
правопорушень проти громадського порядку : [монографія] / Анатолій 
Миколайович Лазебний, Ігор Васильович Грицюк. - Вінниця :             
ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. - 216 с. 

 
 
Анотація   

У монографії розкрито генезис та еволюцію наукової думки і 
законодавства щодо сутності "використання спеціальних знань" у 
кримінальному судочинстві України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79130  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалкін Микола Вікторович, Філімонова Наталія Ігорівна, 

Стрельников Леонід Семенович, Стрілець Оксана Петрівна  
 
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 "Методичні 

рекомендації "Методи інактивації мікроорганізмів та подальшого 
змішування для одержання антигенів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рекомендації містять основні методи інактивації. Докладно висвітлені 
питання технологічних аспектів цих методів. Представлені переваги та 
недоліки різних методів дезінтеграції мікроорганізмів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79131  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалкін Микола Вікторович, Філімонова Наталія Ігорівна, 
Стрельников Леонід Семенович, Стрілець Оксана Петрівна  

 
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 "Методичні 
рекомендації "Компоненти вакцин та методи їх обгрунтування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рекомендації містять основні методи підбору компонентів у складі 
вакцин. Повно представлені переваги та недоліки різних компонентів у 
складі вакцин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79132  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалкін Микола Вікторович, Філімонова Наталія Ігорівна, 
Стрельников Леонід Семенович, Стрілець Оксана Петрівна  

 
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 "Методичні 
рекомендації "Методи дезінтеграції мікроорганізмів та подальшого 
очищення для одержання антигенів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рекомендації містять основні методи дезінтеграції мікроорганізмів. 
Висвітлені питання технологічних аспектів цих методів дезінтеграції 
мікроорганізмів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79133  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федосенко Нікіта Валерійович  
 
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 "Клієнт-серверний додаток аналізу запитів 
користувача для формування контекстної інформації" ("CORAL 1.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з двох модулів: серверної частини та веб-
додатка адміністратора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79134  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лось Дмитро Валентинович, Мажуга Єгор Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний альбом "Гармония Души"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В альбом увійшли 14 пісень жанрів "рок" та "поп", в яких 
піднімаються теми кохання, життя та дружби: "Бокал подняв", "В 
мире этом", "Зову я тебя", "Летняя ночь", "Я помню море", "В мире 
снов", "Осенний дождь", "Другая жизнь", "Ты - моя мечта", "Это - 
любовь", "Я жду", "Один миг", "Ночь", "Знай, это я!".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79135  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фінік Євгенія 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)  Навчально-методичне видання "Ділова іноземна мова (англійська). 
Збірник тестових завдань для самостійної роботи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79136  
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Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповал Світлана Леонідівна, Тарасенко Ігор Іванович, Криворучко 

Мирослав Юрійович  
 
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 вивдання "Інженерне та технологічне 

обладнання. Опорний конспект лекцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79137  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ірина Вікторівна  
 
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 "Інструментальні методи дослідження. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79138  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Віталій Володимирович  
 
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)  Книга "Новітні властивості антропогенно змінених ґрунтів. Сценарії 

антропогенної еволюції ґрунтового покриву"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Медведєв В.В. Новітні властивості антропогенно 

змінених ґрунтів. Сценарії антропогенної еволюції ґрунтового покриву / 
В.В. Медведєв. Харків : ФОП Бровін О.В., 2017. - 162 с. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79139  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Легельбах Павло 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 "CryptoWebNotes"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для шифрування та збереження шифрованих 
даних. Може використовуватись зареєстрованим та авторизованим 
користувачем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79140  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курбатова Тетяна Олександрівна  
 
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 до визначення 

оптимального рівня "зеленого" тарифу для електроенергії з 
відновлювальних енергетичних ресурсів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір передбачає визначення ціни генерації електроенергії на основі 
різних технологій відновлювальної енергетики (сонячна, вітрова, 
гідроенергетика, біоенергетика (тверда біомаса, агробіогаз, біогаз 
полігонів твердих побутових відходів).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79141  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюхов Артем Євгенович, Артюхова Надія Олександрівна, Ободяк 

Віктор Корнелійович, Горішняк Андрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
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 "Multistage fluidizer"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку руху дисперсної фази в 
багатоступеневих апаратах з секціонування робочого простору 
поличними контактами для здійснення тепло- та масообмінних 
процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79142  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амелін Лев Миколайович, Берлінський Микола Анатолійович, 
Гаврилюк Раїса Володимирівна, Грушевський Олег Миколайович, 
Іванов Сергій Васильович, Козлов Михайло Олексійович, Кушнір 
Дмитро Валентинович, Мансарлійський Валерій Федорович, Матигін 
Олександр Сергійович, Неверовський Ігор Павлович, Сахненко Ольга 
Ігорівна, Сущенко Андрій Іванович, Тучковенко Юрій Степанович, 
Тучковенко Оксана Аркадіївна, Хохлов Валерій Миколайович  

 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка 
складових національної системи морських прогнозів України" 
(проміжний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Результати статистичного аналізу згінно-нагінних коливань рівня в 
портах північно-західної частини Чорного моря, адаптації до умов 
вибраних акваторій української частини Азово-Чорноморського 
басейну чисельних математичних моделей для вирішення задач 
прогнозу мінливості океанографічних параметрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79143  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Галина Олександрівна, Вельміскін Дмитро Іванович, 
Глушков Олександр Васильович, Гор'єв Сергій Адольфович, 
Дубровська Юлія Володимирівна, Дяченко Катерина Олександрівна, 
Катинська Ірина Вікторівна, Лужбін Анатолій Михайлович, Перелигін 
Борис Вікторович, Пустовіт Тетяна Михайлівна, Романова Ганна 
В'ячеславівна, Свинаренко Андрій Андрійович, Хецеліус Ольга 
Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 
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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)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка та 
дослідження системи метеорологічного радіолокаційного моніторингу 
причорноморського регіону України та вимог до її елементів. 
"Розробка вимог до елементів системи метеорологічного 
радіолокаційного моніторингу причорноморського регіону України 
(остаточний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір присвячений розробці та дослідженню системи 
метеорологічного радіолокаційного моніторингу причорноморського 
регіону України та вимог до її елементів на основі формування 
загальносистемних рішень, які забезпечують всі вимоги замовників до 
системи моніторингу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79144  
 
Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Сергій Петрович, Семенюк Олександр 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 "Soft Taxi" ("СОФТ ТАКСІ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма автоматизує роботи служби: прийом та обробку замовлень; 
розподіл та призначення замовлень; інформування клієнтів; 
взаєморозрахунок і контроль; ведення бази абонентів; облік роботи 
служби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79145  
 
Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єременко 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Синкретизм 
художньої образності як універсальна властивість художнього твору"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Констатовано, що аналіз художнього тексту через призму синкретизму 
художньої образності віднаходить у літературному творі його здатність 
максимально впливати на реципієнта і водночас виявити індивідуальність 
автора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79146  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пащук Святослав Володимирович  
 
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 короткометражного фільму "Чужий. Свій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79147  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іорданов Сергій 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 "Веб-сервіс для пошуку та аналізу асоціацій за 
даними пошукових запросів користувачів в Інтернеті" ("MakeTie 1.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з клієнтської бази та серверної частин. Слугує 
для пошуку та пропонування рекомендацій товарів та послуг на основі 
запитів користувача в Інтернеті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79148  
 

Дата реєстрації авторського права  17.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Богородичний цикл ікон митця 
Анатолія Покотюка" ("Богородичні ікони")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79149  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альона Карат (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 "Красуня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79150  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барчук Володимир Михайлович  
 
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 "Рідна школа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня була присвячена 200-річчю рідної Отинійської школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79151  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власій Олеся Орестівна, Тацій Роман Мар'янович, Роп'як Любомир 
Ярославович, Витвицький Василь Степанович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

478 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок температурних полів у 
багатошарових тілах з розподіленими та зосередженими джерелами 
тепла" ("TFiMLS (Temperature Fielfds in Multy Layered Solids)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку температурних полів у 
багатошарових тілах: плоскій плиті, порожнистому циліндрі та кулі з 
різними коефіцієнтами теплопровідності кожного шару та за наявності 
внутрішніх розподілених та зосереджених джерел тепла, дозволяє 
виводити результати розрахунку у вигляді графіків розподілу 
температури та теплових потоків за товщиною шарів.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79152  
 
Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазуренко Віктор Володимирович, Білан Галина Андріївна, Роп'як 
Любомир Ярославович, Рогаль Олександр Васильович, Савчук 
Владислав 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 "Програма для розрахунку стійкості бурильної 
труби з протектором" ("Drill Pipe Stability")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку стійкості бурильних труб з 
протектором різноманітної форми, навантажених осьовим зусиллям та 
крутним моментом. Математична модель побудована на основі теорії 
крайових задач для системи диференціальних рівнянь пружної 
деформації бурильної труби. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79153  
 
Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пригоровська Тетяна Олексіївна, Роп'як Любомир Ярославович, 
Рогаль Олександр Васильович  

 
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 для дослідження впливу похибок 
виготовлення деталей на розподіл еквівалентних напружень у 
нарізевому конічному трубному  з'єднанні" ("PipeThread")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для дослідження впливу похибок виготовлення 
деталей на розподіл еквівалентних напружень у нарізевому конічному 
трубному з'єднанні, складена у середовищі VBA для виконання 
моделювання у середовищі SolidWorks. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79154  
 
Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пригоровська Тетяна Олексіївна, Роп'як Любомир Ярославович  
 
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 дослідження впливу похибок 
виготовлення деталей на розподіл еквівалентних напружень у 
нарізевому конічному замковому з'єднанні" ("ToolJoint")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для дослідження впливу похибок виготовлення 
деталей на розподіл еквівалентних напружень у нарізевому конічному 
замковому з'єднанні, складена у середовищі VBA для виконання 
моделювання у середовищі SolidWorks  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79155  
 
Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аграмакова Наталія Володимирівна, Гончарова 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 "Методика оцінки соціальної відповідальності 
бізнесу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79156  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аграмакова Наталія Володимирівна, Гончарова Світлана Юріївна, 
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 "Технологія формування та впровадження 

компенсаційного пакету як інструменту вдосконалення політики 
оплати праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79157  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петраков Юрій Володимирович, Самсоненко Анастасія 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 "Моделювання зрізання припуску при 
контурному фрезеруванні" ("MillCOR")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана програма моделює процес різання на двох проходах. Після 
моделювання процесу обробки на першому проході отриманий профіль 
поверхні деталі вимірюється щупом з заданим кроком, після чого 
відбувається моделювання обробки на другому проході, в процесі якого 
автоматично проектується скорегована траєкторія формоутворення на 
другому проході.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79158  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Пристрій модульної конструкції № 1 для 
виконання дослідів по механіці, для демонтстрації дії гравітаційної 
сили в механічних системах на рухомі елементи для різних 
кінематичних схем, моделювання врівноважених та неврівноважених 
механічних систем та/або довільного моделювання кінематичних схем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79159  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Пристрій модульної конструкції № 3 для 
виконання дослідів по механіці, моделювання кінематичних схем, для 
демонстрації можливості ініціювання циклічного обертального 
моменту за рахунок дії вектора сили гравітації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79160  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Пристрій модульної конструкції № 2 для 
виконання дослідів по механіці, для демонстрації можливості 
компенсації дії вектора гравітаційної сили для динамічних 
обертальних систем, модель врівноваженої механічної системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79161  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний альбом "Перекросток Эпох"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Дух Вечности", "Вслед за ветром", "Через тернии к 
звёздам", "Шёпот звёзд", "Рассвет", " Молитва Светоносца", "Тьма и 
свет", "Победная заря", "Вольным ветрам".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79162  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонова 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)  Науковий твір "The Statistical Monitoring and Assessment of Academic 

Autonomy of the Higher Education in European Countries and Regions"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі проведено оцінку й аналіз рівня академічної автономії систем 
вищої освіти країн Європи та визначено особливості академічності 
автономії вищих навчальних закладів цих країн на підставі 
результатів моніторингу та досліджень Європейської асоціації 
університетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79163  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клєцова Наталія Володимирівна, Волченко 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)  Наукова стаття "Удосконалення трудового законодавства України під 

час працевлаштування найманих працівників як один із заходів 
формування безпеки у сфері банківської діяльності в умовах 
євроінтеграції"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79164  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доротенко Олександр Вадимович  
 
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-орієнтована програмна система 
підтримки проведення додаткових занять"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79165  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Ірина 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-сервіс для відстеження та підтримки 
стану людини із захворюванням на цукровий діабет"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з двох модулів: сервісної частини, що обробляє 
та аналізує пошукові запити користувачів та генерує код для інтеграції 
в існуючі веб-додатки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79166  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
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, складений твір, похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)                               Збірка комп'ютерних програм "Комплект из семи многоязычных 
                                                           локальных  инструментальных систем различного назначения с   
                                                           защитой через их серийные Номера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програми призначені для знаходження на будь-яких мовах їх 
інтерфейсів оптимальних стратегій керування дискретними процесами 
в різних прикладних областях. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79167  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Універсальний пристрій оперативного 

виготовлення способом 3D друку одно-, багатокомпонентних, одно-, 
багатошарових лікувальних препаратів з заданою внутрішньою 
структурою з заданим часом введення і дозами в заданих проміжках 
часу, як таблеток, наклейок, вкладиш, свічок, контактних лінз з 
вводом мед препаратів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79168  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гужва Лідія Миколаївна, Вейді Вадим Ярославович  
 
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)  Синопсис фільму "93: бій за Україну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Синопсис фільму про бойовий шлях 93-ї ОМБр Збройних Сил України 
під час російсько-українського збройного конфлікту, починаючи з 2014 
року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79169  
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Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка романів "Дневники ведьмы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з частин: "Дневники ведьмы. Истории из жизни 
практикующей ведьмы", "Дневники ведьмы. Пески времени", 
"Дневники ведьмы. Песни вельвы", "Дневники ведьмы. Шахматы 
судьбы", "Дневники ведьмы. Дважды рожденный".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79170  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башкарьов Петро Георгійович, Бунякова Юлія Ярославна, Буяджи 
Василь Володимирович, Глушков Олександр Васильович, Ігнатенко 
Ганна Володимирівна, Кругляк Юрій Олексійович, Мансарлійський 
Валерій Федорович, Препелиця Георгій Петрович, Пьянова Ізабелла 
Юріївна, Романова Ганна В'ячеславівна, Свинаренко Андрій 
Андрійович, Хецеліус Ольга Юріївна, Чернякова Юлія Георгіївна  

 
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 "Розвиток та 
застосування кібернетичних методів дослідження динаміки ієрархічних 
хаотичних процесів у квантових, інформаційних та геофізичних 
системах (заключний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі вперше теоретично обґрунтовано та розроблено низку нових 
фундаментальних методів дослідження динаміки ієрархічних 
хаотичних процесів у квантових, інформаційних та гідроекологічних 
системах, а також сформульовано й обґрунтовано нові принципи 
нелінійного моделювання концентрацій забруднюючих речовин у 
декотрих гідроекологічних системах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79171  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амбросов Сергій Володимирович, Бунякова Юлія Ярославна, 
Глушков Олександр Васильович, Грушевський Олег Миколайович, 
Ігнатенко Ганна Володимирівна, Мансарлійський Валерій Федорович, 
Препелиця Георгій Петрович, Романова Ганна В'ячеславівна, 
Свинаренко Андрій Андрійович, Сухарев Денис Євгенович, Ткач 
Тетяна Борисівна, Хецеліус Ольга Юріївна  

 
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 "Аналіз та 
прогнозування екологічного стану повітряного басейну промислових 
міст з урахуванням метеороголічних та антропогенних факторів: Нові 
математичні моделі та новітні експериментальні технології 
(заключний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі вперше проведено комплексне дослідження впливу 
метеорологічних факторів та антропогенного навантаження на 
повітряний басейн промислових міст з використанням вперше 
розвинутих нових математичних моделей та новітніх комп'ютерних 
технологій, будуються нові ефективні моделі короткострокового 
прогнозу концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері ряду 
промислових міст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79172  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцевляк 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 "Інформаційно-пошукова система лікарських 
засобів "Реєстр Ліків" ("Реєстр Ліків")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інформаційно-пошукова система лікарських засобів призначена для 
управління списком лікарських засобів, зареєстрованих Державним 
експертним центром МОЗ України. Система містить інструменти для 
нормалізації списку лікарських засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79173  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцевляк 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 "Портал телемедицини "Telemed24" 
("Telemed24")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Портал телемедицини - це веб-сайт, який призначений для організації 
надання медичних послуг засобами телемедицини в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79174  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник-Чередниченко Іванна Олегівна (Іванна Чередниченко)  
 
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)  Проект телевізійних програм "Афінська школа. Київ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Філософські бесіди інтелектуалів-енциклопедистів на актуальні теми 
сучасності за прикладом "діалогів" видатного українського філософа 
Г. Сковороди, який мав виняткові знання античних авторів. 5-8 
учасників "Афінської школи" кожної передачі обговорюють нову тему 
- "війна", "натовп", "прагматизм" тощо. Звучать цитати з античних 
текстів, з творів іх послідовників, Григорія Сковороди. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79175  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса Дімова (псевдонім)  
 
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)  Збірник літературно-художніх творів "РАВНОВЕСИЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Збірник містить наступні літературні твори: "Равновесие", "Приход 
ангела", "Одуванчик", "Маг и королева".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79176  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
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-
ДФС Взаємодія_Центр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена з метою посилення контролю за переміщенням 
осіб та транспортних засобів через державний (митний) кордон 
України, удосконалення взаємодії переміщення осіб та транспортних 
засобів через державний (митний) кордон України, удосконалення 
взаємодії інформаційних систем ДФС та Держприкордонслужби щодо 
обміну інформацією, необхідною для здійснення митного та 
прикордонного контролю за переміщенням осіб та транспортних 
засобів у пунктах пропуску через державний (митний) кордон України 
та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79177  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Юлія Петрівна  
 
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 "eRealty 
НЕДВИЖИМОСТЬ" ("eRealty" )  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79178  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Аналітичний контроль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Величко В.В., Великонська Н.М., Перескока В.В. 

Аналітичний контроль : Навч. посібник. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 
2013. - 123 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник поєднує теоретичні положення аналітичної хімії з 
їх використанням при проведенні аналітичного контролю хімічного 
складу сировини, основних та допоміжних продуктів, шкідливих 
викидів металургійного виробництва. Наведені хімічні, фізико-хімічні і 
фізичні методи аналітичного контролю технологічних процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79179  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Камкіна Людмила Володимирівна, Надточій Анжела Анатоліївна, 
Гришин Олександр Михайлович, Стогній Юлія Дмитрівна  

 
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 наукових досліджень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Камкіна Л.В., Надточій А.А., Гришин А.М., Стогній Ю.Д. 
Основи наукових досліджень : Навчальний посібник (російською 
мовою). - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2013. - 89 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник містить відомості про класифікацію і 
методологію наукових досліджень, основи опрацювання науково-
технічної інформації і пошук літератури. Правила оформлення 
письмових наукових робіт, інших питань, пов'язаних з дослідницьким 
досвідом студента. Посібник є елементарним введенням в проблеми 
аналізу результатів експерименту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79180  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Дар'я Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

490 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій фільму "Как же я стала женщиной"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій фільму "Как же я стала женщиной" про дівчинку-підлітка, 
яка живе і розвивається в атмосфері неблагополучної сім'ї і тому 
проходить різні випробування. Перемагаючи кризи і розвиваючи такі 
риси характеру як рішучість і визначеність, вона отримує в нагороду 
несподівану надприродну допомогу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79181  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Набір карток для гри "Харьковская монополия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79182  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художнє оформлення ігрового поля для гри "Харьковская 
монополия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79183  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швець Євгенія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Оптове аптечно-

стоматологічне підприємство "Регард" 
 
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-практичного характеру 

"Методика профилактики и лечения простых и сложных типов 
косоглазия у детей с 6 месяцев до 6 лет"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Коли діагностику та лікування пацієнтів з косоокістю почати у віці до 2 
років, а завершити до 6, то косоокість краще за все піддається 
лікуванню.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79184  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жарков Антон Вікторович, Жарков Віктор Якович  
 
Повне ім'я або 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 наукового характеру "Методика 

визначення повної енергоємності продукції сільськогосподарського 
виробництва з використанням відновлюваних джерел енергії" 
("Енергоємність продукції з урахуванням ВДЕ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Приведена методика визначення повної енергоємності (енергетичного 
еквівалента) продукції в  сільськогосподарському виробництві з 
урахуванням прямих, непрямих, інвестиційних, трудових енерговитрат 
і  енерговитрат на екологію з використанням ВДЕ. Наведені 
енергоефективні технології і пристрої для реалізації в весняній  
присадибній теплиці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79185  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
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, збірник творів  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)   Збірка комп'ютерних програм "Комплект из двух преобразователей 
                                                            форматов баз данных блюд и напитков (БДБН) с защитой через их  
                                                            серийные Номера в русском и английском исполнениях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програми призначені для конвертації початкових БДБН, що 
зберігаються в файлах Excel, в їх робочі файли спеціального формату 
для використання в багатомовних програмах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79186  
 
Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузема Валерія Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція ювелірних виробів 

"Chain Collection by Guzema Fine Jewelry" ("Chain Collection by Guzema 
Fine Jewelry")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли довгі ланцюжки і сережки, а також прикраси-
трансформери, які можна носити декількома способами. З відомих 
елементів в колекції використовуються кулі, авторські ключики, а 
також фірмова лаконічність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79187  
 
Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
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)  Науково-літературний твір "Стартап "Соціально-орієнтований дизайн 

шляхопроводів/мостів (пішохідних, транспортних, річних, морських), 
які функціонують та/або тих, які модернізують або проектують, 
кумулятивна сукупність результатів якого: а) сприяє підвищенню 
рівня комфортності життя містян, гостей, туристів; б) забезпечує 
підвищення експлуатаційних параметрів шляхопроводів/мостів і 
зниження рівнів їх техногенного тиску на оточуюче середовище. 
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                                                           Українська версія: на прикладі шляхопроводу "Шулявський" у м. Київ" 
("СОД-ШП/М-UA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79188  
 
Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аббасов Гурбаналі Гасан-огли  
 
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)  Літературний письмовий твір практичного характеру "ПОЛОЖЕННЯ 
І Міжнародного Конкурсу Вокалістів "Пам'яті Мусліма Магомаєва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Положення має за мету виявити та відкрити музичній громадськості 
України та світу вокалістів, які однаково вправно виконують як 
академічний, так і естрадний репертуар видатного співака Мусліма 
Магомаєва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79189  
 
Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Ірина Михайлівна  
 
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 "Способ создания 
Десерта - Бургероженое" ("Бургероженое")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79190  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солодовнік Олеся Олександрівна  
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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)  Науково-практичний твір "Ризики стратегічних рішень у сфері 
фінансово-економічної безпеки публічно-приватного партнерства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі досліджено та обґрунтовано теоретико-методологічні аспекти 
розробки, аналізу та оцінювання стратегічних рішень у сфері 
фінансово-економічної безпеки публічно-приватного партнерства в 
контексті ризиків їх реалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79191  
 
Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солодовнік Олеся Олександрівна  
 
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)  Науково-практичний твір "Оцінювання середовища публічно-

приватного партнерства та його впливу на інтереси партнерів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі представлено взаємозв'язок умов і факторів, що формують 
середовище публічно-приватного партнерства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79192  
 
Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солодовнік Олеся Олександрівна  
 
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)  Науково-практичний твір "Комплексне оцінювання реалізації 

інтересів сторін публічно-приватного партнерства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі обґрунтовано комплексну аналітичну систему оцінювання 
реалізації інтересів сторін публічно-приватного партнерства як  
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методичне забезпечення діагностики проблем розвитку партнерських 
відносин держави і бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79193  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біляніна Ольга Ярославівна, Білянін Григорій Іванович, Швець 
Василь Олександрович  

 
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)  "Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)" підручник для 10 
класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі та віковим можливостям учнів. 
Він має 5 модулів з однаковою структурою. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79194  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біляніна Ольга Ярославівна, Білянін Григорій Іванович, Швець 
Василь Олександрович  

 
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)  "Геометрія (профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі та віковим можливостям учнів. 
Цей підручник є початком вивчення другої частини шкільного курсу 
геометрії - стереометрії - розділу, який вивчає фігури та їхні 
властивості в просторі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79195  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масляк Петро Олексійович, Капіруліна Світлана Леонідівна 
(псевдонім), Бродовська Оксана Григорівна  
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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)  "Географія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній 
програмі з географії для 10 класу (2017). У виданні узагальнено 
знанння про господарську діяльність, цілісність світового 
господарства, міжнародні економічні відносини, ресурси, населення й 
економічний потенціал регіонів і країн світу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79196  
 
Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Орлова Ольга Василівна, Ковальова 
Людмила Леонідівна  

 
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)  "Зарубіжна література (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі із зарубіжної літератури для 10-
11 класів (2017, рівень стандарту). У ньому вміщено інформацію про 
шедеври далеких епох, яскраві огляди періоду пізнього романтизму й 
переходу до реалізму, розвитку роману ХІХ ст., формування течій 
раннього модернізму, а також популярні серед молоді різних країн 
твори сучасної літератури. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79197  
 
Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Орлова Ольга Василівна, Любарець 
Наталія Олексіївна  

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

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

твору (творів)  "Зарубіжна література (профільний рівень)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає чинній програмі із зарубіжної літератури для 10-
11 класів. У ньому вміщено яскраві огляди ключових епох і періодів в 
історії зарубіжної літератури - античності, середніх віків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79198  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Олександр Миколайович, Пахаренко Василь Іванович  
 
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 література (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник повністю відповідає вимогам Державного стандарту освіти 
та чинній програмі з української літератури. Він містить відомості з 
теорії літератури, біографічні матеріали про письменників, огляд 
літературної спадщини майстрів слова, багатий ілюстрований матеріал 
та ін. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79199  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осьмук Наталія 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)  Наукова стаття "Становлення загально-теоретичних основ 
педагогічної типології в українській науковій думці першої третини ХХ 
століття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено процес становлення й розвитку основ педагогічної 
типології як наукової галузі в українській науково-педагогічній думці 
першої третини ХХ століття.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

498 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79200  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (псевдонім)  
 
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 "Заговор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79201  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (псевдонім)  
 
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 "Вызов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79202  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (псевдонім)  
 
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 "Разрешите доложить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79203  
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Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (псевдонім)  
 
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 "Отражение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79204  
 
Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (псевдонім)  
 
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 "Возрождение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79205  
 
Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (псевдонім)  
 
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 "В шутку и всерьёз (гороскоп в стихах)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79206  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (псевдонім)  
 
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 "Надеюсь на правду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79207  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (псевдонім)  
 
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 "По земным меридианам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79208  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Листопад Наталія 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)  Підручник "Математика" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до Типової освітньої програми авторів 
під керівництвом Савченко О.Я. та з урахуванням концептуальних 
засад Нової української школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79209  
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Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грущинська Ірина Василівна, Хитра Зоя Михайлівна, Дробязко Ірина 

Ігорівна  
 
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)  Підручник "Я досліджую світ" підручник інтегрованого курсу для 1 

класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна книжка нового покоління створена відповідно до засад 
Нової української школи. Дає можливість викладати новий діяльнісно- 
зорієнтований інтегрований курс.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79210  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономарьова Катерина 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)  Підручник "Українська мова. Буквар" підручник для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна книжка нового покоління створена відповідно до засад 
Нової української школи. Інтерактивний діяльнісно-орієнтований, 
позитивно налаштований підручник.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79211  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Наталія Теодорівна, Одинак Марія Маноліївна, Істратій 

Маргарита Лук'янівна  
 
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)  Підручник "Українська мова" підручник для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою (у 2-х 
частинах, з  аудіосупроводом)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено для викладання української мови у школах з 
румунською мовою навчання відповідно до нового Державного 
стандарту початкової освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79212  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурко Ольга Василівна  
 
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)  Електронний посібник "Українські народні загадки як методичний 
компонент підручників Бориса Грінченка та Марії Загірної"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику висвітлено питання про методику вивчення українських 
народних загадок, які використовували у своїх підручниках українські 
педагоги.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79213  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туманова Валентина Миколаївна, Дерека Тетяна Григорівна, Гацко 
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 "Педагогічна практика в 
загальноосвітньому закладі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-методичний посібник містить матеріали щодо організації 
педагогічної практики (навчальної, виробничої) студентами 
спеціальності "Фізична культура і спорт".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79214  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту, збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка музичних творів "Малює сонце олівець (пісні для дітей 

молодшого шкільного віку на вірші Миколи Сингаївського)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчально-репертуарна збірка містить пісні Валентина Касьянова на 
вірші відомого українського поета Миколи Сингаївського.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79215  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Валентин Васильович  
 
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)  Вокальний твір "Осіння райдуга" для баритона у супроводі 

симфонічного оркестру (партитура)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написано для низького чоловічого голосу у супроводі 
симфонічного оркестру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79216  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Валентин Васильович  
 
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)  Вокальний твір "Мені з тобою добре" для баритона у супроводі 

мішаного вокального квартету та саксофону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір написано для низького чоловічого голосу у супроводі змішаного 
вокального квартету та саксофона.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79217  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинова Елена Анатоліївна (Мартина, Мартіна, Martina)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка літературно-письмових творів наукового характеру "Мартина. 

Древнекитайские сакральные практики для восстановления здоровья, 
профилактики и исцеления болезней, в том числе неизлечимых"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірнику розглядається філософія, теорія та практика даосизму для 
фізичного і духовного самовдосконалення людини, для омолодження та 
повернення до "Витоку всього".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79218  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозова Анетта (Morozova Anetta)  
 
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 науково-практичного характеру 
"Vertical flute" (вёртикал флут) - техника игры на вертикальной 
флейте" ("Vertical flute" - техника игры")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі автором викладено скорочений опис характеристик і 
особливостей основного і альтернативного методу техніки гри на 
вертикальній флейті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79219  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меднікова Марина Миколаївна  
 
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)  Сценарій кінофільму "Порядна львівська пані"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є сценарієм короткометражного фільму, який написаний за 
першим розділом однойменного роману автора твору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79220  
 
Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Ірина Олегівна, Журавльов Руслан Борисович  
 
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 "Откровение о вечной любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Откровение о вечной любви".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79221  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малишко Ірина Олегівна, Журавльов Руслан Борисович  
 
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 "Южный круиз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "Южный круиз".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79222  
 
Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна, Журавльова Лариса Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний медичний 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 "Веб-відеолекція та презентація з інтерактивним 
тренажером тестування на тему "Сучасна стратегія ведення пацієнтів з 
артеріальною гіпертензією"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Веб-відеолекція та презентація з інтерактивним тренажером 
тестування на тему "Сучасна стратегія ведення пацієнтів з 
артеріальною гіпертензією" є новітньою формою викладання медичної 
дисципліни "Внутрішні хвороби", яка поєднує в собі відеолекцію з 
презентацією та тестовим тренажером за темою лекції із зручною 
навігацією, що дозволяє у зручному темпі ознайомитись з проблемною 
тематикою. Проходження тестового тренажеру передбачає учбовий 
режим тестування з можливістю ознайомлення з результатами 
тестування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79223  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопіна Наталія Андріївна, Журавльова Лариса Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Володимирівна, Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями  "Сайт кафедри внутрішньої медицини № 3 
Харківського національного медичного університету" ("Сайт кафедри 
внутрішньої медицини № 3 та ендокринології ХНМУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика навчання на кафедрі внутрішньої медицини № 3 ХНМУ 
базується на застосуванні поряд з традиційними формами навчання 
новітніх технологій, а саме: інтерактивних веб-технологій як для 
самостійної підготовки студентів, так і для післядипломного етапу 
підготовки/перепідготовки лікарів і реалізується завдяки розробленому 
в 2013 році сайту кафедри (http://vnmed3.kharkiv.ua), що значно 
підвищує ефективність навчального процесу і сприяє формуванню 
професійних компетенцій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79224  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна, Денисова Лоліта Вікторівна  
 
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 "Підходи до оцінки якості життя людини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто якість життя людини як багатокомпонентне явище та 
досліджено проблеми оцінки якості життя. Оцінка якості життя 
населення є важливим інструментом соціально-економічної політики 
будь-якої держави. Зазначено, що для оцінки якості життя населення 
використовуються два підходи, мета і призначення яких різні. 
Охарактеризовано міжнародні системи оцінювання якості життя, 
розглянуто значущість критеріїв оцінювання якості життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79225  
 
Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дутчак Мирослав Васильович, Шинкарук 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 "Інформаційне середовище Національного 

університету фізичного виховання і спорту України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено структуру "інформаційного середовища", визначено 
властивості, завдання, види "інформаційного середовища".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79226  
 
Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хохлов Андрій Дмитрович, Колодний 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 "Інформаційна технологія візуального 

моделювання попарних порівнянь (ВМПП)" ("ВМПП")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для візуального моделювання 
попарних порівнянь, що дозволяє знаходити найкращу з альтернатив 
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та отримувати результуюче ранжування альтернатив. Комп'ютерну 
програму реалізовано з використанням таких технологій як Angular 5, 
TypeScript та Express.js.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79227  
 
Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серьогіна Наталія Федорівна, Зємцов Едуард Вікторович, Шигонова 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Основи 
музичного мистецтва". Програма для відділу кіно-, телемистецтва 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл 
естетичного виховання). Строк навчання - 4 роки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний курс є профільною дисципліною для учнів відділень кіно-, 
телемистецтва початкових мистецьких навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79228  
 
Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черевань Оксана Григорівна, Зємцов Едуард Вікторович, Шигонова 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Початковий курс 
історії світового та українського кіномистецтва". Програма для відділу 
кіно-, телемистецтва початкового спеціалізованого мистецького 
навчального закладу (школи естетичного виховання). Строк навчання 
- 6 років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний курс є профільною дисципліною для учнів відділень кіно-, 
телемистецтва початкових мистецьких навчальних закладів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79229  
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Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черевань Оксана Григорівна, Зємцов Едуард Вікторович, Шигонова 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Початковий курс 
історії світового та українського кіномистецтва". Програма для відділу 
кіно-, телемистецтва початкового спеціалізованого мистецького 
навчального закладу (школи естетичного виховання). Строк навчання - 
8 років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний курс є профільною дисципліною для учнів відділень кіно-, 
телемистецтва початкових мистецьких навчальних закладів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79230  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
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  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Кореляційний аналіз ДГН приватних дахових СЕС і 
переробних підприємств міста щодо їх інтегрування в розподільну 
електромережу" ("Кореляційний аналіз ДГН за критерієм Пірсона")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За даними АСКОЕ побудовані добові графіки навантаження перших 
приватних дахових СЕС, що працюють за "зеленим" тарифом, і ДГН 
молокозаводу та м'ясокомбіната.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79231  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Формування аналітико-синтетичних умінь учнів на 
уроках літератури як методична проблема"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті висвітлено проблему формування вмінь учнів аналізувати та 
синтезувати художній текст під час вивчення української літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79232  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартишев Владислав Олегович, Колодний 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 "Візуальний квантифікатор важливості 
критеріїв (ВКВК)" ("ВКВК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму для візуальної квантифікації 
важливості критеріїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79233  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Худик Катерина Георгіївна  
 
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   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79234  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Оксана Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління змінами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник призначений для вивчення проблем управління змінами в 
сучасних організаціях. Посібник містить теоретичний матеріал за 
темами, рекомендованими освітньо-професійною програмою 
підготовки магістрів спеціальності "Менеджмент", контрольні 
питання та тести. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79235  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гудакова Ольга Вікторівна  
 
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)  Сучасна пізнавальна казка "Кошкина работа, или почему кошки хлеб 
не едят"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дитяча казка для дітей дітей дошкільного віку. За допомогою казки 
автор розповідає маленьким читачам про те, яку користь приносить 
кішка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79236  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гудакова Ольга Вікторівна  
 
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)  Оповідання "О научном прогрессе и о том, какую роль в нем сыграла 
кошка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оповідання для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79237  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопчук Марія 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)  Підручник "Англійська мова" підручник для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Начальна книжка нового покоління створена відповідно до вимог 
нової української школи і до вимог нового державного стандарту 
початкової освіти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79238  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горець Ірина Флоріанівна  
 
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)  Підручник "Англійська мова" підручник для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Начальна книжка  створена відповідно до вимог нової української 
школи  нового державного стандарту початкової освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79239  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пойманов Олександр 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)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення літери А"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79240  
 
Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурнейко Ігор Олегович, Хлібовська Ганна Миколаївна, 
Крижановська Марія Євгенівна, Наумчук Оксана Володимирівна  

 
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)  "Історія України (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79241  
 
Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міляновська Ніна Равілівна  
 
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)  "Зарубіжна література (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79242  
 
Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гудима Арсен Арсенович, Пашко Костянтин Олександрович, 
Гарасимів Ігор Михайлович, Фука Микола Михайлович  

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

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

твору (творів)  "Захист Вітчизни (рівень стандарту, "Основи медичних знань")" 
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79243  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морська Лілія 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)  "Англійська мова (10-й рік навчання, профільний рівень)" підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79244  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біленко Олена Володимирівна (псевдонім), Пелагейченко Микола 
Леонідович  

 
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)  "Технології (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79245  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарасимів Ігор Михайлович, Пашко Костянтин Олександрович, Фука 
Микола Михайлович, Щирба Юрій Петрович  

 
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)  "Захист Вітчизни (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79246  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильків Ірина Дмитрівна, Кравчук Валентина Миколаївна, Сливка 
Оксана Андріївна, Танчин Ігор Зіновійович, Тимошенко Юрій 
Васильович, Хлипавка Леся 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)  "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  79247  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пастушенко Роман Ярославович  
 
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)  "Вступ до історії" підручник для 5 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79248  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Вікторія Петрівна  
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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 "Жанр трагедії в українській драматургії 1910-1920-х 
років"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Атаманчук В.П. Жанр трагедії в українській 
драматургії 1910-1920-х років : монографія / Вікторія Атаманчук. - 
Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка, 2011. - 180 с. - Бібліограф. : с. 163-179. 

 
Анотація   

Монографія присвячена з'ясуванню жанрових особливостей трагедії в 
українській драматургії початку ХХ ст. Книга адресована філологам, 
студентам гуманітарних вузів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79249  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро Сергійович, Білик Роман Миколайович, 
Мендерецький Вадим Владиславович, Панчук Олег Петрович, Поведа 
Тетяна Петрівна, Чорна 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)  Навчальний посібник "Безпека життєдіяльності та охорона праці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Безпека життєдіяльності та охорона праці : 
Навчальний посібник / П.С. Атаманчук, Р.М. Білик, В.В. Мендерецький, 
О.П. Панчук, Т.П. Поведа, О.Г. Чорна. - Кам'янець-Подільський :        
ТОВ "Друкарня" Рута" 2017. - 164 с. 

 
Анотація   

Посібник побудовано так, що він містить питання, які спрямовані на 
формування світогляду, вироблення ідеології поведінки і забезпечення 
майбутніх спеціалістів важливим інструментом не лише щоденного 
безпечного контактування з навколишнім світом, а й готує до 
безпечного виконання технологічних процесів самого різного рівня 
складності. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79250  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
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   
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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 без тексту "Падает снег"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79251  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Он и Она"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79252  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркова Наталія Валентинівна  
 
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)  Стаття "ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ ТА ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З 
БУР'ЯНАМИ НА РІСТ РОСЛИН ТА ФОРМУВАННЯ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведені результати вивчення впливу строків сівби та заходів 
боротьби з бур'янами на польову схожість насіння, ріст, розвиток та 
продуктивність гібридів соняшнику в умовах Південного Степу 
України. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79253  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Володимир Олександрович, Бондар Алла Олександрівна, 
Поручник Марія 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 "МОРФОЛОГІЧНИЙ, БІОХІМІЧНИЙ ПОКАЗНИКИ КРОВІ 
В ОРГАНІЗМІ РЕМОНТНИХ СВИНОК І ОСНОВНИХ 
СВИНОМАТОК В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ФІЗІОЛОГІЧНОГО 
СТАНУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведено результати дослідження морфологічного, 
біохімічного складу крові та динаміки гормонального статусу в 
організмі ремонтних свинок та основних свиноматок залежно від 
репродукитивного періоду. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79254  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєва Оксана Василівна  
 
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 "Любимый муж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про висловлення почуття кохання дружини до чоловіка. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79255  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
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 письмовий твір "Казка про читання (як діти навчилися 
читанню)" ("Казка про читання")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка є посібником для навчання читанню дошкільників. За казкою 
відбувається поступове та системне оволодіння елементами читання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79256  
 
Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проскурніна Ганна Олегівна  
 
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 "Шанс на любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Компроментуюча стаття скандальної журналістки про відомого 
олігарха Генрі Освальда, в якій олігарх був виставлений в 
непривабливому світлі по відношенню до представниць прекрасної 
статі, доводить до сказу героя розгромної статті і він приймає рішення 
приїхати і особисто розібратись зі скандальною журналісткою. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79257  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шунков Василь Сергійович  
 
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)  Збірка творів "Неорганічна хімія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір включає теми з неорганічної хімії і містить базове теоретичне 
освітлення тем, задач і практичну частину, викладений доступно без 
мовних перенавантажень, є логічним, хімічно виваженим і 
спрямований на особистісно-орієнтовану технологію організації 
навчальної роботи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79258  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шунков Василь Сергійович  
 
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)  Збірка творів "Хімія Елементів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представляє теоретичне і практичне відображення 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  79259  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шунков Василь Сергійович  
 
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)  Збірка творів "Органічна хімія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір сприяє особистісно-зорієнтованому, диференційованому та 
інтегрованому навчанню, що є головними напрямками при викладанні 
органічної хімії і становить базу для подальшого освоєння, закріплення 
і впровадження викладеного матеріалу у курс органічної, біоорганічної 
хімії, біохімії і спеціалізованого профілю хімічних напрямків. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79260  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шунков Василь Сергійович  
 
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)  Збірка творів "3-D ГОЛОГРАФІЧНИЙ АТЛАС З ОРГАНІЧНОЇ 
ХІМІЇ"  ("3-D НАОС")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір представлений у вигляді стуктурованих прикладів по органічним 
класам сполук. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79261  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Олена Леонідівна (псевдонім), Логачевська Світлана 
Панасівна  

 
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. Буквар" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає Державному стандарту початкової освіти. 
Забезпечує можливість диференційованого підходу на кожному уроці - 
містить завдання для тих, хто вчиться читати, і тих, хто вже вміє 
читати, а також тексти для слухання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79262  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщенко Олена Леонідівна (псевдонім), Ващенко Олена Миколаївна, 
Романенко Людмила Віталіївна, Кліщ Оксана 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)  "Я досліджую світ" підручник інтегрованого курсу для 1 класу 
закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає Державному стандарту початкової освіти та 
Типовій освітній програмі колективу авторів під керівництвом        
Шияна Р.Б. Підручник побудовано на засадах потижневої тематичної 
інтеграції. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79263  
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Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логачевська Світлана Панасівна, Логачевська Тетяна Аркадіївна, 
Комар Ольга Анатоліївна  

 
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" підручник для 1 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник з математики для 1 класу Нової української школи 
відповідає новому Державному стандарту початкової загальної освіти 
та типовій навчальній освітній програмі, розробленій під керівництвом 
Р.Б. Шияна. Складається з чотирьох розділів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79264  
 
Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прошкін Володимир Вадимович, Глушак Оксана Михайлівна, Мазур 
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 "ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ 
ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті подано теоретичне і практичне розв'язання проблеми 
ефективності організації науково-дослідної роботи студентів засобами 
хмаро орієнтованих технологій. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79265  
 
Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астаф'єва Марія Миколаївна, Прошкін Володимир Вадимович, 
Радченко Світлана Сергіївна  

 
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 "ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 
НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ ПРИ РОЗВ'ЯЗУВАННІ ГЕОМЕТРИЧНИХ 
ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Астаф'єва М.М., Прошкін В.В., Радченко С.С. 

Педагогічна технологія формування в учнів навичок ХХІ століття при 
розв'язуванні геометричних задач на побудову // Педагогічна освіта : 
теорія і практика. Психологія. Педагогіка. - 2017. - № 28. - С. 34-42. 

 
 
Анотація   

У статті доведено, що формування в учнів навичок ХХІ століття, 
зокрема їхнього ключового складника - критичного мислення, може 
здійснюватися за допомогою технологічного підходу як провідного 
напрямку сучасного наукового пізнання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79266  
 
Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гацко Олена Володимирівна, Дерека Тетяна Григорівна, Гнутова 
Наталія 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)  Навчальний посібник "Легкоатлетичні вправи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Легкоатлетичні вправи: навч. посіб. / уклад. :            
О.В. Гацко, Т.Г. Дерека, Н.П. Гнутова. - 3-тє вид., доопрац. - К. : Київ. 
ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - 148 с. 

 
 
Анотація   

У посібнику висвітлено питання організації тренувального процесу, 
наведено техніку і методику навчання легкоатлетичним вправам 
(ходьбі, бігу, стрибкам і метанню). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79267  
 
Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подшивайлов Федір Михайлович  
 
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 "Теоретичне обґрунтування моделі мотиваційної сфери 

особистості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті подано узагальнене визначення поняття мотиваційної сфери 
собистості як центру простору особистості, де перетинаються всі 
особистісні властивості, що визначають характер мотиваційних 
процесів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79268  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маврутенков Віктор Володимирович, Крамарьов Сергій 
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 "Коклюш: цели терапии и возможности 

профилактики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Маврутенков В.В., Крамарев С.А. Коклюш : цели 

терапии и возможности профилактики // Актуальна інфектологія. - 
2018. - № 1, Том 6. - С. 31-36. 

 
Анотація   

Статтю присвячено питанням раціональної терапії та 
імунопрофілактики коклюшу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79269  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
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 "Досвід використання фінансових інструментів 

підприємствами теплової електроенергетики Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є ідентифікація особистостей та тенденцій практики 
використання фінансових інструментів підприємствами теплової 
електроенергетики з точки зору її відповідності потребам відновлення 
та нарощення генеруючих потужностей України. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79270  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
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 "Потенціал використання фінансових інструментів 
накопичення фонду модернізації електроенергетики України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є обґрунтування ефективних фінансових інструментів 
формування фонду фінансових ресурсів модернізації 
електроенергетики України та оцінка потенційних наслідків їх 
запровадження. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79271  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвіцька Алла Анатоліївна, Цубанова Наталя Анатоліївна, 

Кононенко Надія Миколаївна, Просяник Лариса 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)  Стаття "Екофармація - новий міждисциплінарний напрямок. 

Методологія. Перспективи розвитку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У публікації вперше проведено аналіз впливу фармації на екологію 
людини та навколишнє середовище, узагальнено та структуровано 
виявлені взаємовпливи та взаємозв'язки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79272  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бігун Володимир Іванович, Тарасова Марина Борисівна  
 
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)  Електронна книга "Історія заснування та розвитку селища Лазурне 
Скадовського району Херсонської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У виданні висвітлено історичні події створення та розвитку селища 
міського типу Лазурне. В ньому значну увагу приділено цінностям, які 
створювались жителями селища, безмежно люблячими свій край. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79273  
 
Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  KiRA MAZUR (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 "Долонями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79274  
 
Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душенко Даніела Ігорівна  
 
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 "Вечір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79275  
 
Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Не втрачена віра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79276  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корчага Микола Миколайович, Рудюк Наталія Степанівна  
 
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 твір "Серце Всесвіту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір піднімає важливе соціальне питання самоповаги громадян 
України та віри у власну країну та зосереджений на підвищенні 
патріотизму. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79277  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томчук Віктор Анатолійович, Грищенко Вікторія Анатоліївна, 
Цвіліховський Валерій Іванович  

 
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 "Textbook - 
"Veterinary clinical biochemistry: Part 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79278  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Вікторія Анатоліївна  
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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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Гематологічний профіль у щурів при 
експериментальному диклофенак-індукованому гепатиті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79279  
 
Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томчук Віктор Анатолійович, Грищенко Вікторія Анатоліївна  
 
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 "Методичні 
вказівки "Лабораторна діагностика порушень метаболізму ліпідів за 
ентеропатології тварин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79280  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томчук Віктор Анатолійович, Грищенко Вікторія Анатоліївна, 
Цвіліховський Валерій Іванович  

 
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)  Навчальний посібник "Ветеринарна біохімія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79281  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузема Валерія Михайлівна  
 
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 "Charity Chain by Guzema Fine Jewelry"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На кожній ключці написано "Help", "Believe", "Love", "Share", "Pray". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79282  
 
Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суховій Лідія Анатоліївна, Шаров Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка оповідань "Там, за обрієм..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Три оповідання, які пов'язані між собою думками та спогадами про 
прекрасне почуття любові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79283  
 
Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Марія Ігорівна, Шарова Тетяна Михайлівна  
 
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)  Поетичний твір "Грустные люди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У вірші передаються переживання, через які проходила будь-яка 
людина у власному житті - смуток та спогади, що вже не можна 
повернути.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79284  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбар Дарія Андріївна, Шарова Тетяна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка поетичних творів "Мелодія душі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить душевні переживання, хвилювання, неспокій. У віршах 
представлені питання внутрішньої боротьби сучасної молоді, які 
ґрунтуються на розумінні світу, життя, загальнолюдських цінностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79285  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрябіна Дар'я Андріївна, Шарова Тетяна Михайлівна  
 
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)  Поетичний твір "Неможливість"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У вірші бринять сумні мотиви. Провідною є тема неможливого 
кохання, розчарування молодої дівчини у своїх перших стосунках, 
розпач і нерозуміння, чому так сталося у житті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79286  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митник Олександр Якович, Ісаєнко Ольга Василівна  
 
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" підручник для 1 класу закладів загальної середньої 
освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79287  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Дмитро Іванович  
 
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)  Книга "Зерно истины"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79288  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Над маковым полем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79289  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Юлія Вікторівна  
 
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 "CODEKY". Презентация Международной интернет-
платформы современного искусства Украины" ("CODEKY")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Це фото, малюнки, графічні зображення, тексти, графіки тощо, які 
пов'язані між собою авторською концепцією оформлення сторінок 
інтернет-сайта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79290  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Юлія Вікторівна  
 
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 "CODEKY". The presentation of the International 

internet platform of Contemporary Art of Ukraine" ("CODEKY")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це фото, малюнки, графічні зображення, тексти, графіки тощо, які 
пов'язані міжсобою авторською концепцією оформлення сторінок 
інтернет-сайта. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79291  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцевляк 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 "Програмна платформа для управління 
електронними документами "eHealth Docs" ("eHealth Docs")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для побудови систем реєстрації, управління та обміну 
електронними документами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79292  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальчик Олена Олександрівна  
 
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)  Музичний твір з текстом "За небокрай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79293  
 
Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козик Ольга 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)  Літературний письмовий твір "Методика Міофункціональної та 
дихальної терапії Ольги Козик"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс вправ, методично впорядкованих автором, спрямований на 
максимально фізіологічне, повноцінне та ефективне здійснення 
функцій дихання, ковтання, роботи м'язів голови та шиї.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79294  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальчик Олена 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)  Музичний твір з текстом "Пригорнусь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79295  
 
Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Михайло Косач (Михайло Обачний). Твори. Переклади. 
Записи кобзарських дум. Листи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книжці зібрано досі маловідому творчу спадщину Михайла Косача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79296  
 
Дата реєстрації авторського права  23.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Борис 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)  Літературний твір наукового характеру "Інтерактивна модель 
симуляції процесу формування ключових професійних компетенцій / 
компетентностей уповноважених осіб, діяльність яких пов'язана з 
реалізацією нових повноважень стосовно здійснення прискорених 
митних процедур валідації результатів пост - митного контролю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розроблено на виконання вимог п. 9 ст. 336 та ст. 337 Проектів 
закону Ураїни "Про внесення змін до Митного кодексу України".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79297  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сендецький Микола Миколайович, Тучапський Андрій Романович, 
Федоренко Анатолій 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)  Науковий твір "Система і методи обґрунтування вимог до технічних 
показників автомобільного засобу заправлення та транспортування 
пального АЦ-12-63221"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У Збройних Силах України транспортування, зберігання пального 
здійснюється технічними засобами застарілого виробництва. Дієвим 
способом підтримання автомобільних засобів заправлення пального є 
підвищення їх технічної надійності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79298  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редзюк Анатолій Михайлович, Агеєв Володимир Борисович, 

Устименко Віктор Сергійович, Волков Олександр Федорович, Лесик 
Олександр Степанович, Колобов Костянтин Сергійович, Ричок Сергій 
Олексійович, Волков Роман Олександрович, Котельницький Данило 
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 "ВИБІР МІЖКАЛІБРУВАЛЬНОГО ІНТЕРВАЛУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Редзюк А.М., Агеєв В.Б., Устименко В.С., Волков О.Ф., 

Лесик О.С., Колобов К.С., Ричок С.О., Волков Р.О., Котельницький Д.О. 
ВИБІР МІЖКАЛІБРУВАЛЬНОГО ІНТЕРВАЛУ // Автошляховик 
України. - 2018. - № 1 (253). - С. 2-7. 

 
Анотація   

Проаналізовано нормативно-правові підстави щодо калібрування 
засобів вимірювання техніки та випробувального устаткування, 
запропоновано методику з прикладом розрахунку міжкалібрувального 
інтервалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79299  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна, Стрижиченко Костянтин 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 "Autonomy of the European Higher Education System: 
Characteristic Features of the Clusters"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Rayevnyeva O.V., Stryzhychenko K.A. Autonomy of the 

European Higher Education System : Characteristic Features of the 
Clusters // Проблеми економіки. - 2017. - № 4. - С. 424-430. 

 
Анотація   

У творі наведено формування кластерів автономності з визначенням їх 
репрезентантів і формування головних показників розвитку.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79300  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 податкового планування на підприємстві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою розроблення методики податкового планування на 
підприємстві є підвищення фінансової стійкості підприємства за 
рахунок впровадження заходів податкового планування, які 
дозволяють на законній підставі оптимізувати його податкові платежі. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79301  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тищенко Вікторія Федорівна, Остапенко 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)  Науковий твір "Вдосконалення процедури митного регламентування 
експортної діяльності територіальних органів Харківської митниці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Спрощення та уніфікація процедури митного регламентування 
експортних товарів для підприємств малого й середнього бізнесу та 
надання рекомендацій по оптимізації цього процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79302  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпова Влада 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 "Методика обґрунтування доцільності формування 
системи податкового планування на підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою розроблення методики обґрунтування доцільності формування 
системи податкового планування на підприємстві є підвищення 
ефективності заходів податкового планування за рахунок проведення 
аналізу фінансових можливостей підприємства щодо оплати витрат на 
формування прогнозної суми прибутку від впровадження та ризиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79303  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Послідовність етапів формування інструментарію 

податкового регулювання антициклічної спрямованості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі сформовано послідовність етапів формування інструментарію 
державного податкового регулювання антициклічного характеру, що 
спрямовано на подолання негативних проявів циклічності 
економічного розвитку для економіки та соціальної сфери.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79304  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревенко 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)  Науковий твір "Методичний підхід до формування варіативних 

елементів стратегії розвитку, податкової стратегії та податкового 
планування підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методичний підхід до формування варіативних 
елементів в стратегії розвитку підприємства та податковому 
плануванні, який дозволяє приймати обґрунтовані управлінські  
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рішення щодо можливих напрямків побудови податкової стратегії, 
враховуючи принцип альтернативності, синергії та взаємозв'язку з 
основними напрямками розвитку суб'єкта господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79305  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревенко 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)  Науковий твір  "Модель оцінки стратегічного потенціалу 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована модель оцінки стратегічного потенціалу підприємства, 
яка передбачає визначення рівня розвитку, можливості залучення 
стратегічних ресурсів та їх відповідності стратегічній меті 
підприємства, що дозволяє характеризувати специфіку розвитку 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79306  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошниченко Вікторія Ігорівна  
 
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 "Програмна реалізація алгоритму управління 
охолодженням безперервнолитих слябів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма візуалізує роботу форсунки та графічні зміни технологічних 
параметрів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79307  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костяна Оксана 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)  Науковий твір "Класифікація інструментів податкового регулювання 
відповідно до стадії економічного циклу, на якій їх доцільно 
впроваджувати"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведено систематизацію інструментів державного податкового 
регулювання економіки відповідно до стадії економічного циклу, на 
якій доцільно впроваджувати такі інструменти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79308  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тищенко Вікторія 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)  Науковий твір "Моделювання ефективності впровадження податкової 
пільги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою моделювання є підтвердження доцільності податкового 
стимулювання інноваційної діяльності підприємств України та 
доведення доцільності впровадження податкової пільги для 
інноваційних підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79309  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошниченко Вікторія Ігорівна  
 
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 "Модель управління процесом 
водоповітряного охолодження листового прокату"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програмно реалізовані модель процесу водоповітряного охолодження 
листового прокату в установці прискореного охолодження та модель 
управління цим процесом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79310  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давискіба 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)  Науковий твір "Інтегральна оцінка рівня розвитку оподаткування та 

його взаємозв'язок з рівнем соціально-економічного розвитку регіону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою роботи є обґрунтування можливості для оцінки розвитку 
оподаткування та його взаємозв'язку з рівнем соціально-економічного 
розвитку регіону.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79311  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давискіба 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)  Науковий твір "Комплексна оцінка ефективності використання 

економічного потенціалу регіону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою роботи є удосконалення оцінки ефективності використання 
економічного потенціалу певного регіону шляхом застосування 
розробленої методики, яка повністю враховує внесок кожного виду 
економічних ресурсів в інтегральну оцінку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79312  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Камінська Наталія Василівна, Калиновський Богдан Валерійович, 

Тарасенко Костянтин Васильович, Ключник Костянтин Петрович, 
Пуйко Тетяна Валеріївна  
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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 "Міжнародне 
право"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зазначений навчальний посібник розроблений з урахуванням вимог 
навчальної дисципліни "Міжнародне право", яка викладається в 
Національній академії внутрішніх справ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79313  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдих Віктор Федорович  
 
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 "Пока не поздно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Седых В.Ф. Пока не поздно / издание третье, 
дополненное. - Донецк : ОАО Донецкий Торговый дом "Донбасс", 1999. - 
252 с. 

 
Анотація   

Цьому виданню передувала книга "Альтернативе нет", в якій автор 
відстоював пріоритет державного регулювання економіки, соціальних 
інтересів, змішаної економіки. Цьому альтернативи немає - вважав 
автор. Збірка "Пока не поздно" є продовженням і доповнена низкою 
нарисів, опублікованих у пресі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79314  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдих Віктор Федорович  
 
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 очерків історично-публіцистичного характеру "Ваше 
благородие"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Збірка очерків з історії дворян Російської імперії. Це спроба автора у 
стислій формі нагадати читачеві про становлення дворянства, про 
найбільш яскравих представників родової знаті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79315  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдих Віктор Федорович  
 
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-публіцистичного характеру 
"На пороге вечности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячений філософським роздумам про встановлені факти,            
незрозумілі людству явища, про безкінечність життя на землі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79316  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдих Віктор Федорович  
 
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 історично-публіцистичного характеру 
"Король Древней Руси"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У повісті зображений період кривавої міжусобної боротьби між 
князівствами, що входили до складу Київської Русі, яка призвела до її 
розпаду. Після цього князь Галицько-Волинського князівства Роман 
Мстиславович зміг об'єднати Поділля, Буковину, Понизов'я та 
Прикарпаття.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79317  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдих Віктор Федорович  
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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 науково-публіцистичного характеру "Не 
от мира сего"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана робота звернена до Великої Особистості людської цивілізації, яка 
містить у собі безліч загадок та питань, стимулює пізнання істини, 
пошук розуміння сенсу життя на землі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79318  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдих Віктор Федорович  
 
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 історично-публіцистичного характеру 

"Скажи мені правду, отамане"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі автор розкриває сторінки нашої історії такими, якими вони 
були насправді, показує ватажків козацтва з усіма їхніми чеснотами і 
недоліками, розмірковує про втрачені можливості створення ще у 
XVII-XVIII століттях своєї незалежної держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79319  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдих Віктор Федорович  
 
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 "Тайна династии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роман був написаний автором під враженням від оповідань родича, 
який служив при дворі російського імператора Миколая ІІ. У романі  
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описується життя царської Росії перед Першою світовою війною та її 
міжнародне становище.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79320  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдих Віктор Федорович  
 
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 історично-публіцистичного характеру 

"Повернул истории бег". Издание четвертое, дополненное в двух 
томах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга присвячена неординарній особистості ХХ століття І.В. Сталіну. 
Автор оцінює особу Сталіна та його епоху з висоти минулих десятиліть. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79321  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдих Віктор Федорович  
 
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 "Талисман Рюрика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга про долю нащадка династії Рюриковичів, який у роки Другої 
світової війни перебував у німецькому полоні, потім утік на територію 
Франції, створив там партизанський загін французького супротиву.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79322  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Метамерная чжень-цзю. Акушерство. Гинекология 
реабилитация. Атлас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79323  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдих Віктор Федорович  
 
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 "Старик, малыш и собака"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу повісті покладено коротке повідомлення з післявоєнної преси 
про те, як у роки Другої світової війни німецькі фашисти потопили 
корабель з евакуйованими пораненими та їхніми родинами, що 
направлялися з оточеного міста Севастополя, та про спасіння 
немовляти собакою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79324  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Інститут геологічних наук НАН України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації для визначення перебігу 
газодинамічних ситуацій у вугільних виробках в період раптових 
аварій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі розглядаються фактори, які є актуальними для безпеки 
вбудованих вугільних шахт та визначення газового стану ділянки 
вуглепородного масиву.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79325  
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Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вейді Вадим Ярославович, Соломатін Ігор Віталійович, Міняйло 

Дмитро Вікторович, Юрченко Олексій Маркович, Гужва Лідія 
Миколаївна, Джантіміров Олександр Іванович  

 
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 "93: бій за Україну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79326  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартінш Душ Сантуш Пінту Карлуш Алешандрі  
 
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 "Альянс шлюбних агенцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База призначена для користування шлюбними агентствами, які будуть 
виставляти свою рекламу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79327  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полтарев Петро Вячеславович, Данилова Оксана Павлівна  
 
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 "Творчий благодійний проект для дітей "Дует із зіркою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект являє собою щорічні телевізійні програми, в яких учасники 
співають дуетом із зірками української естради.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79328  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шутєєв Ілля Вячеславович  
 
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 "Генератор Modbus-додатків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є веб-сервісом для створення десктопних додатків, що 
можуть взаємодіяти з різними промисловими пристроями по 
протоколу Modbus.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79329  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник літературних творів "Сборник стихотворений "Следы на 

песке"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з 81 вірша про життя, кохання, віру, природу, 
взаємовідносини між людьми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79330  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бруяка 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 "Програмний комплекс для постачальників 
платіжних послуг UA.MONEY" ("UA.MONEY")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для постачальників платіжних послуг, які 
пропонують торговцям у сфері електронної комерції один єдиний 
технічний інтерфейс для одного або декількох способів приймання 
онлайн-платежів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79331  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарійчук Мар'яна Дмитрівна (псевдонім)  
 
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   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79332  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліннік Олена Олегівна, Нечипоренко Катерина 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   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79333  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Німецька 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  79334  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєляєва Тетяна 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)  "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  79335  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оляницька Любов Віталіївна  
 
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   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79336  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусенко Ірина Володимирівна, Котелянець Наталка Валеріївна, 

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
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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   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79337  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодяжний Олексій Валерійович  
 
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 графічних зображень "STALEKS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір включає ряд графічних зображень, створених із застосуванням 
авторських прийомів та комп'ютерного дизайну.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79338  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
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 "Времени пульс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79339  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павелків Роман Володимирович  
 
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)  Підручник "Загальна психологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Р.В. Павелків. Загальна психологія. Підручник. - К. : 
Кондор, 2013. - 576 с. 

 
Анотація   

Підручник є комплексним виданням для студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79340  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вашуленко Микола Самійлович, Вашуленко Оксана 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)  Рукопис підручника "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  79341  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бевз Валентина Григорівна, Васильєва Дарина Володимирівна  
 
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)  Рукопис підручника "Математика" підручник для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79342  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кияновський Артем Олександрович, Новікова Тетяна Георгіївна  
 
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)  Рукопис підручника "Математика" підручник для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79343  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вашуленко Микола Самійлович, Лапшина Ірина 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)  Рукопис підручника "Російська мова. Буквар" підручник для 1 класу 
закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою (у 
2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79344  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коршунова Ольга Вікторівна, Гущина Наталія 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)  Рукопис підручника "Я досліджую світ" підручник інтегрованого 
курсу 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  79345  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вашуленко Микола Самійлович, Бевз Валентина Григорівна, Єресько 
Тетяна Павлівна, Трофімова Олена Григорівна  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

553 

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)  Рукопис підручника "Я досліджую світ" підручник інтегрованого 
курсу  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  79346  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кияновський Артем Олександрович  
 
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)  Рукопис підручника "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  79347  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Олена Василівна, Аристова Людмила 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)  Рукопис підручника "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  79348  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Надія Петрівна, Кривошеєва Тетяна Володимирівна  
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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)  Рукопис підручника "Французька 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  79349  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трубін Олександр Олексійович, Григорчук Андрій 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)  Науковий твір "Зондування лінії зв'язку за допомогою заплутаних 
фотонів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79350  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Ніна Антонівна, Года Ольга Юріївна, Скрипій 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)  Науковий твір "Спосіб оцінювання комплексного показника якості 
складних об'єктів за їх ординальними властивостями за медіаною 
Уолша"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79351  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Ніна Антонівна, Года Ольга Юріївна, Скрипій 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)  Науковий твір "Спосіб оцінювання комплексного показника якості 

складних об'єктів за їх ординальними властивостями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79352  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Олег Олександрович, Шевченко Іван Олексійович, 

Єлісєєв Валерій Ніконорович, Ковальов Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка лекцій (практичних занять) з навчальної дисципліни 

"ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79353  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлева Наталія Юріївна  
 
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 "Спосіб корекції тривожних розладів шляхом 

проведення індивідуального курсу психотерапії у хворих на 
отосклероз" ("Психодіагностика та корекція тривожних розладів у 
хворих на отосклероз")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79354  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Одінцева Олена Василівна  
 
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)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Авторская 
обучающая программа по танцевально-двигательной терапии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79355  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костельман Володимир Михайлович, Сотников Олег Віталійович, 
Чигір Роман Леонідович  

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

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

твору (творів)  Збірка пісень "Братья Киплинг и Шмиплинг. Том ІІІ Конопляное 
зёрнышко"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка пісень являє собою третю відому та майже останню 
реінкарнацію братів Кіплінг та Шміплінг, вироблену звуковим чином у 
декількох десятках хвилин букв та нот.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79356  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котляров Василь Васильович (Napilnik)  
 
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 "БаловаЛА"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79357  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Артур Миколайович, Возний Сергій Петрович, 
Борковський Павло 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 "Практичні заходи виготовлення цементобетонного 
покриття з гідрофобними властивостями для автомобільних доріг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В практичних заходах встановлено метод та порядок технології 
виробництва, виготовлення і застосування бетонів з ефективною 
кремнійорганічною добавкою 136-157М або 50 % емульсії ГКЕ - 50-94М 
на її основі в дорожньому будівництві при бетонуванні 
цементобетонного покриття автомобільних доріг.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79358  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мозговий Володимир Васильович, Онищенко Артур Миколайович, 
Куцман Олександр Михайлович, Возний Сергій Петрович, Лещук 
Ольга Миколаївна, Плазій Євгеній Павлович  

 
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 "Стандарт організації України. Монолітні дорожньо-
будівельні матеріли. Метод випробування на втому. СОУ 45.2-
00018112-058:2018. Проект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В проекті стандарту встановлено метод та порядок проведення 
випробувань монолітних  дорожньо-будівельних матеріалів з 
визначенням показника втоми. Випробування на втому полягає у 
моделюванні дії розтягуючих горизонтальних напружень, що 
виникають при згині монолітних шарів від дії транспортних засобів.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

558 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79359  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Андрій Михайлович  
 
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 "Україночка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Назва твору каже сама за себе, пісня присвячується нашій рідній ненці 
Україні. У творі використана яскрава етнічна мелодія. Також ця пісня 
відображує козацький дух Української Землі (вільної і сильної).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79360  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідур Олександр Леонідович, Шевенко Михайло 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)  Посібник "Російські міни. Посібник солдату"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Короткий і ємний посібник військовослужбовцям ЗС України та 
військовим формуванням, виконуючим військовий обов'язок в зоні 
АТО, які не служать в інженерних частинах ЗСУ, для  швидкої 
ідентифікації протипіхотних, протитанкових та інших мін РФ, щоб 
застерегти їх від мінної небезпеки та зберегти життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79361  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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 "Програмний модуль аналізу залежностей 
Android та iOS проектів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма проводить аналіз вихідного коду додатків, які створені для 
використання під управлінням операційних систем Android та iOS. 
Програма виконує аналіз залежностей та побудову звітів на основі 
цього аналізу. Також програма дає змогу завантажувати побудовані 
звіти на Web-сервер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79362  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Олексій 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 "Програмний засіб відновлення розмитих 
зображень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для усунення ефектів змазування та розмиття з 
цифрових фотографій за допомогою новітніх алгоритмів відновлення 
зображень.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79363  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маначинська Юлія 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 "5D-парадигма актуарного обліку та підготовка бухгалтерів 
нового покоління"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкрито сучасний вимір актуарної стадії бухгалтерського 
обліку. Запропоновано формувати облікову парадигму в інноваційному 
5D-форматі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79364  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Альона Віталіївна, Пасічний Кирило Вадимович  
 
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 "Корпоративна система управління ідеями"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для оптимізації виробничого 
процесу та вирішення поточних проблем компанії спільними 
інтелектуальними засобами всіх співробітників.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79365  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиян Ігор Олександрович, Демченко Олексій Олександрович, 
Компанієць Алла Анатоліївна, Чорна Альона 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 "Мобільний додаток "Історія України ЗНО 
2018"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для бажаючих скласти ЗНО з 
історії України. Метою її створення є полегшення процесу підготовки 
до історії України як предмету ЗНО та підвищення рівня знань 
абітурієнтів з шкільної програми історії України.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79366  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозинський Владлен Олегович, Лозинський Олег Євгенійович, 
Боднарчук Олег Романович  

 
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 "Моделювання системи "добувна свердловина - 
нафтоносний пласт" у процесі випробування на приплив" ("SvePla")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для моделювання "добувна свердловина - 
нафтоносний пласт" у процесі випробування на приплив з метою 
визначення характеристик неоднорідних пластів з різними умовами 
залягання та зонами дренування за даними вимірів вибійних тисків і 
дебітів свердловин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79367  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
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 "Капризы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79368  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Олександр 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)  Монографія "MATHEMATICAL MODELING OF A PYROELECTRIC 
DETECTOR"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В монографії представлено покрове рішення десяти задач 
теплоелектричної моделі піроелектричного детектора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79369  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плотніченко Світлана Романівна  
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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 "Навчально-методичний комплекс з навчальної 
дисципліни "Економіка і організація енергетичної служби"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета - перевірка накопичених знань, навичок, вміння систематизувати 
та узагальнювати інформацію, робити необхідні висновки залежно від 
рівня підготовки.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79370  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токарєва Тетяна Станіславівна, Хоменко Тетяна Анатоліївна  
 
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 "Навчально-методичний посібник з аналізу тексту (на 

матеріалі творів німецьких письменників)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79371  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук 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)  Науковий твір "Трирівнева модель організації державного 

фінансового контролю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті висвітлено побудову цілісної системи державного фінансового 
контролю в Україні як засобу забезпечення поступального соціально-
екномічного розвитку, реального реформування бюджетної системи та 
системи соціального забезпечення, розв'язання нагальних потреб у  
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різних сферах життєдіяльності держави, ефективного використання 
державної власності, становлення в Україні громадського суспільства. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79372  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
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  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Гулять по солнцу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79373  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
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 "Борисе Патон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79374  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, 
Номіровський Дмитро Анатолійович, 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   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79375  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, 
Номіровський Дмитро Анатолійович, 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   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79376  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, 
Номіровський Дмитро Анатолійович, 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  79377  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, 
Номіровський Дмитро Анатолійович, Якір Михайло Семенович  

 
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)  "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  79378  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, 

Номіровський Дмитро Анатолійович, 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 (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  79379  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левіт Інна Леонідівна  
 
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 церемонії відкриття 

Канівського Міжнародного кінофестивалю ім. Ю. Іллєнка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79380  
 

Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнопольський Олег Борисович  
 
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 "Методика навчання англійської мови дорослих поза 
межами вишівських мовних програм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглядаються теоретичні та практичні питання 
навчання англійської мови дорослих, які вивчають її не в стандартних 
вишівських мовних програмах, а на різних видах позавишівських 
мовних курсів, в тому числі комерційних. Проводиться детальний 
теоретичний та практичний аналіз цілої серії таких курсів, що 
пройшли широку та багаторічну апробацію в навчальній практиці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79381  
 
Дата реєстрації авторського права  24.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнопольський Олег Борисович, Кожушко Світлана Павлівна, 
М'ясоїд Галина Іванівна, Беспалова Наталія Володимирівна, 
Мединська Світлана Іванівна  

 
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)  Підручник "СПРАВИ ТУРИЗМУ ТА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник призначений для навчання англійської мови для 
спеціальних цілей студентів, які спеціалізуються у галузі туризму. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79382  
 
Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гладков Сергій 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 письмовий твір "Записки тренера волшебной 
физкультуры"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Методика фізичного розвитку дошкільнят на основі робіт М.О. Бернштейна 
дозволяє по-новому поглянути на фізичний розвиток дітей від 1 до 6 
років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79383  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Костянтин Федорович, Лозовська Людмила Іванівна, 

Савчук Лариса Миколаївна, Аберніхіна Ірина Георгіївна  
 
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 "Моделі і методи прийняття управлінських 
рішень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Моделі і методи прийняття управлінських рішень : 

навчальний посібник / К.Ф. Ковальчук, Л.І. Лозовська, Л.М. Савчук, 
І.Г. Аберніхіна. - Дніпропетровськ : Герда, 2014. - 118 с.  

 
Анотація   

Наведені матеріали розкривають зміст і основні положення дисципліни 
"Системи прийняття рішень".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79384  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцова Валентина Зиновіївна, Котова Тетяна Володимирівна, Аюпова 

Тетяна 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 "Наноматеріали та нанотехнології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Куцова В.З., Котова Т.В., Аюпова Т.А. Наноматеріали 

та нанотехнології. Навч. посібник. У двох частинах. - Дніпропетровськ : 
НМетАУ, 2013. - 103 с.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79385  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцова Валентина Зиновіївна, Котова Тетяна Володимирівна  
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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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Вуглецеві наноматеріали"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Куцова В.З., Котова Т.В. Вуглецеві наноматеріали : 
Навч. посібник. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2014. - 60 с.  

 
Анотація   

Розглянуто способи класифікації та методи синтезу вуглецевих 
матеріалів в лабораторних та промислових кількостях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79386  
 
Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бандоріна Лілія Миколаївна, Скороход Олександра Борисівна, 
Лозовська Людмила Іванівна, 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Моделювання економіки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Моделювання економіки : навчальний посібник / 
Л.М. Бандоріна, О.Б. Скороход, Л.І. Лозовська, Л.М. Савчук. – 
Дніпропетровськ : Герда, 2014. - 140 с.  

 
Анотація   

Викладено методичні підходи та інструментарії, що дають можливість 
розробляти адекватні математичні моделі у сфері економіки та 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79387  
 
Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замуренко Артем Сергійович, Кучерява Ольга Миколаївна  
 
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 "Клієнт-серверний Android-додаток для веб-
сайту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для роботи зі спільною базою даних новинного 
веб-сайта, побудованого в системі управління контентом Wordpress.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79388  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабова Ірина Костянтинівна, Дмитрієва Галина Олександрівна, 

Тихохід Любов Валеріївна, Кубиніна Людмила Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державна установа "Український науково-дослідний інститут 

медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я 
України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Анкета санаторно-курортного закладу щодо його 

придатності для здійснення лікувально-оздоровчого туризму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Необхідність визначення алгоритму обстеження санаторних закладів 
провідних курортів країни незалежно від форм власності та відомчого 
підпорядкування з метою визначення найбільш перспективних для 
проведення зовнішнього та внутрішнього медичного туризму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79389  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Юрій Володимирович  
 
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 "Збірка ескізів зовнішнього 
вигляду упаковки "Натуральна гранола "Кохана"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з 12 окремих малюнків-ескізів упаковки в 
кольоровому варіанті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79390  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олекса Галич (псевдонім)  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

570 

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)  Книга "Політ у вічності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подорожуючи разом з автором на віртуальному Мі-26 у просторах 
вічності занурюєшся у реалії духовного світу, переконуєшся у своїй 
можливості жити з Богом вічно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79391  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюба Сергій Васильович, Кірсанов Артемій Павлович, Савенко 
Вадим Володимирович, Стрига Михайло 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)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Крик Пугача"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій повнометражного художнього фільму, написаний в жанрі 
історичного пригодницького бойовика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79392  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кужель Ірина Євгеніївна  
 
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)  Живописний твір "Пано "Пасхальні фантазії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пано розміром 297*420 мм вимальоване на ґрунтованому картоні у 
вигляді поєднання прямокутників, всередині кожного з яких 
вимальовані або фігури фантазійних тварин, або пасхальні яйця у 
підставках.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79393  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Аліса Миколаївна (AVI), Пластун Юлія Сергіївна (YALU)  
 
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 "Летать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79394  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Євген 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 "Проклята тягучка!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79395  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Артем Вікторович (The Lazers)  
 
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 "Run"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79396  
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Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Артем Вікторович (The Lazers)  
 
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 "Friendshipsong" ("FS")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79397  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Євген 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 "Неймовірний збіг тривіальних обставин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79398  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибуленко Лариса Олександрівна, Водотика Сергій Григорович, 

Батенко Ганна Вячеславівна, Кузовова Наталя Миколаївна, Павленко 
Віктор Якович, Цибуленко Геннадій Володимирович  

 
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 для вищих та загальноосвітніх 

навчальних закладів "Херсонщина: від найдавніших часів до 
сьогодення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник для вищих та загальноосвітніх навчальних закладів 
присвячено вивченню історії Херсонщини від найдавніших часів до 
наших днів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79399  
 
Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Геннадій 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)  Науковий твір "Положення про проведення Фестивалю духовного 
співу, народної творчості та ручних ремесел в Межигір'ї"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79400  
 
Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янов Олександр Леонідович, Макодим Ірина Юріївна, Алєксєєнко 
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)  Літературний твір наукового характеру "Концепция бизнес-методики 
предоставления консультационных услуг "Разработка франшизы с 
настройкой внутренних бизнес-процессов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79401  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Артем Михайлович, Амброс Світлана Миколаївна, Дацюк 
Оксана Антонівна  

 
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 "Агент моніторингу споживання енергії "Save 
energy" ("Програма "Save energy")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена для мобільної платформи Android. Програма 
дозволяє користувачеві отримувати дані щодо енергоспоживання 
будинку, підраховувати вартість спожитої енергії та аналізувати 
енергоспоживання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79402  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерипапа Володимир Васильович  
 
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 ілюстрацією "Символ сім'ї Землян"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Символ скомпонований із елементів, що в людському суспільстві 
символізують мир, спокій, любов, невідворотність майбутнього, 
незмінну повторюваність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79403  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербецька Тетяна 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)  Літературний твір "Сценарій і концепція заходу "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створено як соціальний проект для дослідження рівня правової 
грамотності громадян України, які представляють різні вікові групи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79404  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кофанов Олексій Євгенович  
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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)  Науково-практичний твір "Методика прогнозування складу і 
властивостей біопаливних систем за даними фізико-хімічного аналізу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою роботи є розробка прогнозування складу й властивостей 
біопаливних композицій для дизельних двигунів за даними фізико-
хімічного аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79405  
 
Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Силовой агрегат ПД140 - ключевая 
технология для повышения энергетических характеристик ракет-
носителей, реализации высокоэффективной схемы вывода 
космических аппаратов с LEO на GSO, создания высокоэффективных 
платформ геостационарных космических аппаратов, реализации 
Орбитального сервиса на GSO. Бизнес-план"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79406  
 
Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис з кресленнями та ілюстраціями "Конструктивна модель арт-
об'єкт "Українська 3D-писанка" ("3D-писанка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Арт-об'єкт представляє собою декоративну прикрасу у вигляді 
пасхального яйця. Концепція об'єкта полягає у створенні тривимірної 
писанкової форми з можливістю її швидкої трансформації шляхом 
складання/розкладання. Призначений арт-об'єкт для оформлення 
середовища може бути використаний як дидактичний матеріал для 
навчання, гри та розвитку просторового мислення дітей та дорослих. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79407  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук 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)  Графічне зображення "Логотип "Товари для риболовлі від КСВ - 

якість та доступність для кожного рибалки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79408  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук 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)  Графічне зображення "Логотип "Fishing lures from KSV - quality and 

availability for every fisherman"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79409  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Сергій Володимирович  
 
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 "Просто повернувшись, ти закохала мене в себе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79410  
 
Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук 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)  Графічне зображення "Логотип "Товары для рыбалки от КСВ - 
качество и доступность для каждого рыболова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79411  
 
Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук 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)  Графічне зображення "Логотип "Commodities for fishing from КSV - 
quality and availability for every fisherman"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79412  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головачов Станіслав 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)  Літературний твір "Печка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79413  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головачов Станіслав 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)  Оповідання "Denualizm"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79414  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головачов Станіслав 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)  Оповідання "Денуализм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79415  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головачов Станіслав 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 "Недолюбленные"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79416  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Холодова Ольга Олександрівна, Северин Олександр Олександрович, 
Шуліка Ольга Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Аналіз методик визначення 
допустимої пішохідної дистанції при обслуговуванні об'єктами 
паркування автомобілів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі визначені основні фактори, які впливають на розміщення та 
кількість об'єктів паркування в центральних ділових частинах 
великих міст, серед яких як найбільш вагома виділена середня 
величина дистанції від місця стоянки користувачів паркування до 
дверей їх пункту призначення. Наведені результати аналізу методик 
визначення середньої величини пішохідної дистанції при прийнятті 
рішення потенційним користувачем скористатися пропонованим 
об'єктом паркування. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79417  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Северин Олександр Олександрович, Шуліка Ольга Олександрівна  
 
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 "Визначення залежності вантажності 
козлового крану від основних показників роботи на автотранспорті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі наведені результати аналізу методик вибору раціонального 
засобу механізації циклічної дії залежно від основних техніко-
експлуатаційних показників виконання робіт з вантажем на 
автотранспорті. В дослідженні виявлено, що найбільший вплив на 
вантажність козлового крану здійснюють два показники - обсяг робіт і  
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час циклу, для яких і були визначені закони розподілу випадкових 
величин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79418  
 
Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маліков Володимир Васильович  
 
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 "Калькулирование 
себестоимости: объединение управленческого и бухгалтерского 
подходов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79419  
 
Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Догадайло Яна Вікторівна  
 
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 "Забезпечення результативного 
підходу до управління підприємством"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі удосконалено інформаційну базу вимірювання економічної 
результативності діяльності підприємства (ЕР) шляхом розбиття 
витрат за критерієм реагування на зміну обсягу діяльності та 
використання показників CVP-аналізу та удосконалено методичний 
підхід щодо оцінки ЕР шляхом урахування вагомості її критеріїв на 
підставі використання методу лексикографічної оптимізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79420  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковпак Наталія Костянтинівна  
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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 театралізованого випускного вечора "Вокруг света"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сюжет театралізованого випускного вечора базується на ідеї морської 
подорожі. Компанія судна (випускники школи) подорожують різними 
країнами та рятують своїх вчителів, яких вкрали пірати (учні 1 класу).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79421  
 

Дата реєстрації авторського права  29.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковпак Наталія Костянтинівна  
 
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 конкурсної шоу-програми "Міс studMISSto КНУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій конкурсу таланту і краси складений з конкурсних програм, 
виступів артистів та конкурсанток з метою виявлення найкращої 
серед них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79422  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лиюров Денис 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 "Vivikna"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма на будь-якому дисплеї створює ефект віртуального вікна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79423  
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Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергей Сергеевич, Saіgon (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 оповідань "Грязь (*Khaki)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79424  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Андрій 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)  Літературний твір наукового характеру "Инфопродукт: Максимум 

продаж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір націлений на побудову товарного бізнесу в мережі Інтернет та 
збільшення продажів за допомогою реклами в мережі Інтернет. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79425  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Мой первый"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли 8 віршів російською мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79426  
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Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко 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 "Медична інформаційна система DocDream" 
("MIC DocDream", "DocDream")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для лікувально-профілактичних закладів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79427  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власюк Олександр Іванович (Сашко Лірник)  
 
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)  Літературний письмовий твір створений для кіно та телебачення "По 
вовчому сліду"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На Січ приносять убитого вовка, який підперезаний козацьким 
бойовим поясом. Кошовий впізнає пояс козака, який зник разом із 
характерником Ганжею. Вони разом охороняли валку із сіллю, яка 
їхала до Львова.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79428  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лінартович Костянтин Костянтинович  
 
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)  Літературний письмовий твір створений для кіно та телебачення 

"Повернення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Колишній бойовий офіцер-афганець розчарований у реаліях 
українського сьогодення, живе у далекій еміграції. Дізнавшись про 
буремні події на Донбасі та про те, що його син, призваний до армії, 
опинився у самому пеклі війни, він повертається в Україну та стає 
учасником бойових дій. Він не знав, що це повернення стане для нього 
поверненням до самого себе.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79429  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сиротюк Григорій Васильович  
 
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)  Літературний письмовий твір створений для кіно та телебачення 
"Євгенія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молода, тендітна і гарна жінка кидає все заради помсти за смерть 
коханого чоловіка. Вона, попри всі складнощі і труднощі воєнної 
справи, заміняє підступно вбитого чоловіка в лавах армії та 
холоднокровно готує план помсти. Вона приховує, що вагітна, тому 
намагається якомога швидше виконати свою місію.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79430  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачуський Валерій Віталійович, Корнієнко Анна Володимирівна, 
Литовченко Олена Віталіївна, Просіна Ольга Володимирівна, Бойко 
Анна Едуардівна, Пустовіт Григорій Петрович, Любич Олена Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичний посібник "Ціннісні орієнтири навчально-виховного 
процесу у позашкільних навчальних закладах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу у 

позашкільних навчальних закладах : методичний посібник / А.Е. Бойко, 
А.В. Корнієнко, О.В. Литовченко [та ін.] ; за ред. В.В. Мачуського. - К. : 
ТОВ "Артмедіа прінт", 2017. - 272 с. 
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Анотація   
У посібнику висвітлено проблему ціннісних орієнтирів навчально-
виховного процесу у позашкільних навчальних закладах; подано 
навчальні програми для гуртків різних напрямів позашкільної освіти 
та представлено методичні рекомендації для їх реалізації. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79431  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачуський Валерій Віталійович, Корнієнко Анна Володимирівна, 

Литовченко Олена Віталіївна, Просіна Ольга Володимирівна, Бойко 
Анна Едуардівна, Пустовіт Григорій Петрович, Любич Олена Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного 
процесу у позашкільних навчальних закладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Формування ціннісних орієнтирів навчально-
виховного процесу у позашкільних навчальних закладах : монографія / 
[за ред. В.В. Мачуського]. - Київ : ТОВ "Задруга", 2017. - 220 с. 

 
Анотація   

У монографії представлено результати дослідження проблеми 
формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у 
позашкільних навчальних закладах; визначено перелік провідних 
цінностей відповідно напряму діяльності гурткової роботи; висвітлено 
суттєві аспекти розвитку позашкільної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79432  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєнко Тетяна Федорівна, Жданович Юлія Миколаївна, Куниця 

Тетяна Юріївна, Малиношевський Руслан Васильович, Сергєєва 
Наталія Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Соціально-педагогічна підтримка дітей та учнівської молоді"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розкрито та обґрунтовано сутність, зміст та структуру 
поняття "соціально-педагогічна підтримка"; принципи, етичні  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

586 

імперативи, основні концепції, технології упровадження у 
вітчизняному і міжнародному досвіді щодо різних цільових груп в 
системі освіти та у різних формах сімейного виховання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79433  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєнко Тетяна Федорівна, Жданович Юлія Миколаївна, Куниця 
Тетяна Юріївна, Малиношевський Руслан Васильович, Сергєєва 
Наталія Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичний посібник "Організація соціально-педагогічної підтримки 
школярів групи ризику"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику розкрито основні характеристики школярів групи 
соціального ризику та методичне забезпечення їх соціально-
педагогічної підтримки у загальноосвітньому закладі з урахуванням 
сучасних викликів та факторів віктимізації, шляхом побудови 
партнерської взаємодії з іншими соціальними інститутами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79434  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удалова Лариса Давидівна, Рожнова Вікторія Василівна, Заїка Сергій 
Олегович, Мельник Оксана Вікторівна, Форостяний Андрій 
Володимирович, Ключник Костянтин Петрович  

 
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 "Судові та 
правоохоронні органи України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник створений з метою надати можливість 
курсантам, студентам, слухачам отримати необхідну інформацію щодо 
системи, структури, завдання та компенсації судових та 
правоохоронних органів України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79435  
 
Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чухліб Євген Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Документ" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Електронна 
картотека" ("ПЗ "Електронна картотека")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму призначено для обробки сканованих зображень Заяв про 
видачу паспорта громадянина України за визначеним алгоритмом і 
приєднання до них визначених реквізитів з даних форм та створення в 
подальшому довідкової інформаційно-пошукової системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79436  
 
Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федотова Лариса Євгеніївна, Марія Федотова-Зельдіс  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Дитяча книжечка з ілюстраціями "Das Notenhaus"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книжка створена з метою полегшення вивчення нотної грамоти 
малюками. Форма надання матеріалу - легкі тексти у вигляді історій та 
ілюстрацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79437  
 
Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буднік Марина Владиславівна, Буднік Анастасія Владиславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Енергетика 
України 2017"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою інфографічний довідник, в якому читачу 
пояснюються принципи фукціонування енергетичної галузі в Україні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79438  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомутінін Юрій Володимирович, Отрешко Людмила Миколаївна, 
Йощенко Людмила Вікторівна  

 
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)  Науковий твір "Прогнозирование содержания 129І в луговом 
разнотравье пастбищ Коростенского и Народичевского районов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79439  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малоштан Ігор Михайлович, Поліщук Сергій Володимирович, 
Хомутінін Юрій Володимирович, Кашпаров Валерій Олександрович  

 
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)  Науковий твір "Динаміка коефіцієнтів накопичення 137Сs 
трав'янистими рослинами на торф'яно-болотних ґрунтах з аномально 
високою біологічною доступністю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У лабораторних умовах дворічних вегетаційних дослідів було вивчено 
динаміку біологічної доступності свіжепривнесеного 137Сs на торф'яно-
болотних ґрунтах із Рокитнівського району Рівненської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79440  
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Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титарчук Ірина Миколаївна, Негода Юлія 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)  Навчальний посібник "Бюджетний менеджмент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику висвітлюється організація роботи із 
складання, розгляду та виконання бюджету. Характеризується бюджет 
як об'єкт управління, його структура та система органів, що 
приймають участь у бюджетному процесі, їх функції та повноваження. 
Висвітлено особливості бюджетного процесу в зарубіжних країнах та 
наведено особливості бюджетного фінанcування аграрного сектору 
економіки України. Виправлено та доповнено інформацію щодо 
актуальних змін у процесах бюджетотворення останніх років, 
проаналізовано нові бюджетні дані та процеси децентралізації і 
електронного урядування та бюджету. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79441  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алботова Домініка Валеріївна  
 
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 авторських літературних творів "Дом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник оригінальних авторських ліричних поезій, в яких автор 
ділиться своїми думками, почуттями та поглядами щодо різних 
життєвих ситуацій. Даний збірник створений з художньо-естетичною та 
освітньою метою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79442  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулік Анна Володимирівна, Сиваненко Геннадій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний торговельно-економічний 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)  Навчально-методичне видання "Торговельне підприємництво. 
Опорний конспект лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опорний конспект лекцій, розроблений відповідно до робочої програми 
дисципліни "Торговельне підприємництво", призначений для 
опрацювання навчальної дисципліни в аудиторії, а також для 
підготовки до практичних занять і самостійної роботи студентів, які 
здобувають освітній ступінь "бакалавр" за галуззю знань 07 
"Управління та адміністрування". Метою вивчення дисципліни 
"Торговельне підприємництво" є формування системи знань, вмінь і 
навичок у майбутніх фахівців з організації підприємництва у сфері 
обігу товарів та послуг. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79443  
 
Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Наталія Петрівна  
 
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 "Управління банківськими ризиками. 
Опорний конспект лекцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання призначене для самостійного опанування змісту       
затвердженої навчальної програми дисципліни "Управління 
банківськими ризиками" студентами, які навчаються за освітнім 
ступенем "магістр" галузі знань "Управління та адміністрування" 
спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" 
спеціалізації "Банківська справа". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79444  
 
Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція спідньої жіночої 
білизни "Zhilyova Lingerie "Verse Spring/Summer 2018"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79445  
 
Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буяджи Василь Володимирович, Вітавецька Лариса Анатоліївна, 
Глушков Олександр Васильович, Дубровська Юлія Володимирівна, 
Ігнатенко Ганна Володимирівна, Квасикова Ганна Сергіївна, 
Мансарлійський Валерій Федорович, Препелиця Георгій Петрович, 
Свинаренко Андрій Андрійович, Сєрга Інга Миколаївна, Сухарев 
Денис Євгенович, Ткач Тетяна Борисівна, Флорко Тетяна 
Олександрівна, Хецеліус Ольга Юріївна  

 
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 "Розвиток та 
застосування нових методів обчислювальної математики та 
математичної фізики в задачах теоретичної квантової оптики та 
атомної і ядерної спектроскопії (заключний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі вперше теоретично обґрунтовано та розроблено комплекс 
нових фундаментальних методів, які дають можливість вперше 
високоточно передбачити енергетичні властивості різних атомно-
іонних та ядерних систем, дозволяють одержувати високо достовірні 
дані щодо їх характеристик та потенціально можуть бути використані у 
різних фізико-технічних застосуваннях, технологіях тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79446  
 
Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавренчук Володимир Миколайович (VO'Lavrenchuk)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Hey, Bulldog!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Музична збірка пісень, до якої ввійшли наступні пісні: "За склом", 
"Вао Вао", "Sproty", "MonteNegro", "How Much", "Уяви", "Bulldog", 
"Барокове серце", "Sade", "У місті", "Знаєш".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79447  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галелюка Ігор Богданович, Романов Володимир Олександрович, 
Вороненко Олександр Володимирович, Антонова Ганна Валеріївна  

 
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 "Отримання даних з бездротової сенсорної 
мережі для експрес-діагностики стану біологічних об'єктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для отримання даних вимірювання від 
бездротової сенсорної мережі, графічного відображення та збереження 
отриманих результатів, відсилання команд про початок вимірювання 
усім сенсорам мережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79448  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєбєдєв Олександр Альбертович  
 
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)  Твір архітектури "Проект Храму ікони Божої Матері "Всецариця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Предметом даного проекту є опрацювання архітектурного рішення 
парафіянного Храму ікони Божої Матері "Всецариця" як основи для 
подальшої розробки проектної документації та подальшого 
будівництва храму за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 2б.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79449  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дешко Валерій Іванович, Білоус Інна 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 "Нелінійні багатофакторні регресійні залежності для 

прогнозування внутрішньої температури повітря в адміністративній 
будівлі та параметричний аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів 
впливу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальність проблеми пов'язана з розробкою методики побудови 
багатофакторних нелінійних регресійних моделей для прогнозування 
енергетичних характеристик будівлі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79450  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мучак Альона Миколаївна (Альона Карат)  
 
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 "Дорогі батьки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79451  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестерчук Юлія Олександрівна, Тупчій Оксана 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 "Організаційно-економічні засади розвитку інтенсивного 

садівництва в сільськогосподарських підприємствах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія присвячена питанням розробки теоретичних та 
організаційно-економічних підходів щодо організаційно-економічного 
обґрунтування розвитку інтенсивного садівництва.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79452  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенда Дмитро Костянтинович, Коротєєв Микола Анатолійович, 
Семенда Олена Всеволодівна, Семенда 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)  Навчальний посібник "Економіка підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник рекомендовано для поглибленого засвоєння студентами 
економічних спеціальностей теоретико-методичних питань економіки 
підприємств аграрної галузі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79453  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Оксана Юріївна, Evgenia Morgan (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 "От себя не уйдёшь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня "От себя не уйдёшь" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79454  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявська Олена Валеріївна, Соколова 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)  Навчальний посібник "Фандрайзинг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни: 
"Фандрайзинг" навчально-методичними матеріалами для самостійної 
роботи студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79455  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Вікторія Олексіївна, Гудзенко Андрій Олександрович, 

Шаповалов Валентин Валерійович, 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 "Контент-аналіз обігу анальгетичних лікарських засобів для 

пільгового контингенту пацієнтів - учасників АТО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Контент-аналіз обігу анальгетичних лікарських 

засобів для пільгового контингенту пацієнтів - учасників АТО : 
методичні рекомендації / В.О. Шаповалова, А.О. Гудзенко,                    
В.В. Шаповалов (мол.), В.В. Шаповалов. - Харків, 2018. - 28 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації присвячені вивченню режиму контролю 
анальгетичних лікарських засобів. Містять методологію проведення і 
результати контент-аналізу обігу анальгетичних лікарських засобів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79456  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Вікторія Олексіївна, Осинцева Аліна Олександрівна, 

Гудзенко Андрій Олександрович, Шаповалов Валентин Валерійович, 
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 "Контент-аналіз обігу спиртових лікарських засобів у 

закладах охорони здоров'я на етапі бюджетних закупок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Контент-аналіз обігу спиртових лікарських засобів у 

закладах охорони здоров'я на етапі бюджетних закупок /                         
В.О. Шаповалова, А.О. Осинцева, А.О. Гудзенко, В.В. Шаповалов,      
В.В. Шаповалов. - Харків, 2018. - 28 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації містять методологію контент-аналізу 
спиртових лікарських засобів, результати проведеного контент-аналізу 
спиртових лікарських засобів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79457  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухолиткий-Собчук Дмитро Михайлович  
 
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)  Трітмент повнометражного фільму "Ретенція"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У Алекс з'являється шанс встановити контакт з батьком після більш 
ніж 30 років його відсутності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79458  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долгушева Ольга 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)  Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземних 

мов "Інтерпретація тексту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79459  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долгушева Ольга Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір   
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник з практичного курсу англійської 

мови (філологічне читання) для студентів факультетів іноземних мов 
"Драма: читаємо, граємо, аналізуємо"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79460  
 
Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Декоративна настінна прикраса 
РАМКА" ("РАМКА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір належить до галузі предметів прикрашення інтер'єру, зокрема до 
закріплених в рамках художніх зображень: картин, фотографій, 
картин, виконаних з тканини, вишиванок тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79461  
 
Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник творів "Мистецький проект Вінницькі гноми" ("Вінницькі 
гноми")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Трилогія про Вінницьких гномів і тролів. Буде цікавою для дітей та 
дорослих та може бути використана для розробки туристичного 
маршруту та стати візитівкою міста Вінниці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79462  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасько Ігор Володимирович, Сай Валерій Миколайович, Мельник 
Анатолій Петрович, Варава В'ячеслав Васильович, Щенякін Олег 
Володимирович, Мелешко Олександр Миколайович, Сай Світлана 
Михайлівна  

 
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 "Науково-методичний підхід до обґрунтування 
загальних вимог до об'єктів випробувальної бази випробувального 
полігону для ракетних військ і артилерії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79463  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рекуненко 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 "Поняття управління інформаційними ресурсами органів ДПС 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рекуненко Т.О. Поняття управління інформаційними 
ресурсами органів ДПС України // Наукові записки Львівського 
університету бізнесу та права. - 2011. - випуск 7. - с. 265-268. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79464  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рекуненко 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 "Оперативно-аналітична робота з інформацією про порушення 
податкового законодавства підрозділами податкової міліції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рекуненко Т.О. Оперативно-аналітична робота з 

інформацією про порушення податкового законодавства підрозділами 
податкової міліції // Науково-практичний журнал "Європейські 
перспективи". 2012. -  № 1 ч. 1. - с. 83-87. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79465  
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Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Юлія Олексіївна  
 
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 управління відносинами з клієнтами 
"Salar CRM" ("Salar CRM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для спрощення ведення торгової діяльності 
шляхом автоматизації процесу спілкування з клієнтами, оформлення 
замовлень та формування необхідних документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79466  
 
Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Похід до лісу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка дитячих віршів, в якій автор проводить екскурсію по лісу, 
розповідаючи читачеві про місцевих мешканців, їхні звички та життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79467  
 
Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таращенко Володимир 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 "Податкові пільги: теоретичні аспекти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У статті проаналізовано теоретичні основи визначення категорії 
"податкова пільга" з урахуванням вітчизняного та зарубіжного 
досвіду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79468  
 
Дата реєстрації авторського права  31.05.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черевко Олександр Іванович, Максименко Георгій 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)  Літературний твір "Спосіб етимології слів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79469  
 
Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танасюк Дмитро 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-сервіс для планування та оптимізації 
подорожей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма допомагає користувачеві знайти найвідповідніші квитки 
згідно з заданим маршрутом, ураховуючи параметри та фільтри пошуку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79470  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

601 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Авторська модель "Школа модерн-технологій управління"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкрито авторську модель керування освітнім процесом 
колегіуму на засадах інноваційного та інформаційного менеджменту на 
усіх рівнях управлінської діяльності, що було запроваджено у 
Володимирецькому районному колегіумі Рівненської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79471  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Вікторія Федорівна  
 
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 "Електронний документ: теорія та практичне 

використання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вся сукупність наукових знань про документ складається з декількох 
описових теорій різних галузей знань, кожна з яких містить предмет, 
категоріальний апарат, спеціальні методи і сформульовані принципи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79472  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Вікторія Федорівна  
 
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 робота "Гібридна система обліку витрат (hybrid costing 

system): теоретичне обґрунтування та практичне використання на 
підприємствах України (на матеріалах Другої херсонської філії ТОВ ТД 
"Кампус Коттон Клаб)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі використано діалектичний, еволюційний, історичний і 
системний підходи до дослідження методів обліку витрат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79473  
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Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гудзенко Андрій Олександрович, Осинцева Аліна Олександрівна, 
Шаповалова Вікторія Олексіївна, Шаповалов Валентин Валерійович, 
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 "Контент-аналіз обігу спиртових лікарських засобів за 
лікарською формою та реєстраційними посвідченнями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Контент-аналіз обігу спиртових лікарських засобів за 
лікарською формою та реєстраційними посвідченнями : методичні 
рекомендації / А.О. Гудзенко, А.О. Осинцева, В.О. Шаповалова,             
В.В. Шаповалов, В.В. Шаповалов. - Харків, 2018. - 24 с. 

 
Анотація   

Методичні рекомендації містять покроковий алгоритм методики 
проведення контент-аналізу обігу спиртових лікарських засобів в 
закладах охорони здоров'я на етапі закупівлі за бюджетні кошти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79474  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голянич Михайло 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)  Монографія "Футурологія. Філософія майбуття"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії на основі аналізу думок, які впродовж віків 
висловлювали мислителі про майбутнє, розкрито генезис футурології 
як пошуку знань в майбутнє, розглянуто витоки та основні етапи 
сучаної футурології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79475  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
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   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

603 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "Організаційно-правові, судово-фармацевтичні, 

маркетингові та фармакоекономічні характеристики анальгетичних 
лікарських засобів у фармакотерапії онкохворих"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організаційно-правові, судово-фармацевтичні, 

маркетингові та фармакоекономічні характеристики анальгетичних 
лікарських засобів у фармакотерапії онкохворих : методичні 
рекомендації / Зброжек С.І., Шаповалов В.В. (мол.), Шаповалова В.О., 
Шаповалова В.В. - Харків, 2018. - 36 с. 

 
Анотація   

Брошура розроблена для використання в системі переддипломної і 
післядипломної підготовки спеціалістів при проведені наукових 
досліджень здобувачами наукових ступенів у вищих медичних та 
фармацевтичних навчальних закладах України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79476  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ріжняк Ренат Ярославович, Пасічник Наталя Олексіївна, Акбаш 

Катерина Сергіївна, Авраменко Ольга 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 письмовий твір наукового характеру "Змістовна 

концепція навчального посібника "Теоретико-прикладні основи 
гендерних досліджень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79477  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абраменко 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 "Мобільний додаток "Пошук учбових закладів 

для абітурієнтів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79478  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акбаш Катерина Сергіївна, Авраменко Ольга Валентинівна, 
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 "Методична 
система навчання дисципліни "Статистичні показники гендерної 
рівності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79479  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Навчальна програма / Сurriculum "Фандрайзинг для стартап 
проектів та розвитку МСП" / "Fund-Raising for Start-ups and Growth of 
SMEs"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше розроблена комплексна програма дисципліни, що покликана 
надавати студентам систематичні знання із залученням фінансів та 
інвестицій для розвитку стартапів та МПС на різних стадіях життєвого 
циклу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79480  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Наталя Олексіївна, Ріжняк Ренат Ярославович, Семенюк 
Олег 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методична 

система навчання дисципліни "Основи гендерних досліджень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79481  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Ірина 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 "Програмна система реалізації методу 
Pomodoro technique"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основними можливостями програми є створювання завдання, 
проходження завдання з використанням таймера, вбудованого в 
програму, перегляд статистики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79482  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайченко Олексій 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)  Науково-популярний твір "Империя неангелов или "алфавитные" 

люди. Книга не для всех и для каждого"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79483  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Череватий Олег Павлович  
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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 "Яваре.Сервіс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє відслідковувати якість послуг компаній, що 
надаються кінцевим споживачам в місцях обслуговування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79484  
 
Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилевич Мирослава Василівна, Приступа Євгеній Никодимович, 
Мельник Євгеній 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 "ДПМ: моніторинг рівнів сформованості 
готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до 
рекреаційно-оздоровчої діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для педагогічної діагностики результатів 
професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та 
спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79485  
 
Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березовський Олег Миколайович  
 
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 "Досить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79486  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубля Тетяна Єгорівна, Щеглова Тетяна Леонідівна, Мед Ірина 
Леонідівна  

 
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)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання допоможе дитині зробити перші кроки у світі художньої 
творчості: навчить малювати, ліпити, сприймати й аналізувати 
музичні твори видатних класиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79487  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скворцова Світлана Олексіївна, Онопрієнко Оксана Володимирівна  
 
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" підручник для 1 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить елементарні теоретичні відомості, опорні схеми, 
зразки міркувань, систему вправ і задач. Навчальний матеріал 
поданий у цікавій та доступній формі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79488  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луцик Дмитро Васильович, Проць Марія Миколаївна, Савшак Алла 
Сергіївна  

 
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)  "Українська мова. Буквар" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За структурою Буквар складається з добукварної, букварної і 
післябукварної частин. Зміст підручника пронизаний національним та 
духовним здобутком української культури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79489  
 
Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Большакова Інна Олексіївна, Пристінська Марина 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   

Підручник містить систему різнорівневих міжпредметних завдань. 
Численні малюнки, графічні органайзери, дитяча інфографіка та фото 
візуалізують інформацію й допомагають кожній дитині успішно 
навчатися.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79490  
 
Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна  
 
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)  "Німецька мова" підручник для 1 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник з аудіосупроводом призначений для вивчення німецької 
мови в 1 класі закладів загальної середньої освіти й відповідає чинній 
програмі з іноземних мов.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79491  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беденко Марк Васильович  
 
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" підручник для 1 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладений за типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом Шияна Р.Б. Навчальний матеріал сприяє 
формуванню в учнів системи початкових математичних знань і 
навичок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79492  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губарєва Світлана Сергіївна, Доценко Ірина Василівна, Євчук Оксана 
Володимирівна  

 
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   

Підручник з аудіосупроводом призначений для вивчення англійської 
мови в 1 класі закладів загальної середньої освіти й відповідає чинній 
програмі з іноземних мов, затвердженій МОН.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79493  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луцик Дмитро Васильович  
 
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)  "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   

Підручник створено відповідно до чинного Державного стандарту 
початкової освіти. За структурою Буквар складається з добукварної, 
букварної і післябукварної частин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79494  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Ольга Миколаївна, Тельпуховська Юлія 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)  "Українська мова" підручник для 1 класу закладів загальної середньої 
освіти з навчанням російською мовою (у 2-х частинах, з 
аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до чинного Державного стандарту 
початкової освіти. Метою підручника є розвиток діамонологічної 
компетентності учнів для здійснення вільної комунікації державною 
мовою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79495  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воскресенська Наталія Остапівна, Цепова Ірина 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)  "Українська мова. Буквар" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до чинного Державного стандарту 
початкової освіти. Побудований з метою реалізації Концепції Нової 
української школи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79496  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тагліна Ольга Валентинівна, Іванова Галина Жанівна  
 
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   

Підручник створено відповідно до чинного Державного стандарту 
початкової освіти. Побудований за принципом педагогіки партнерства - 
працювати за ним дитина починає разом із дорослими та однолітками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79497  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басенко Руслан Олександрович  
 
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 "Європейський Ренесанс і молодіжна політика ордену 

єзуїтів: бібліографічний покажчик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Басенко Руслан. Європейський Ренесанс і молодіжна 

політика ордену єзуїтів : бібліографічний покажчик / Р. Басенко ; наук. 
ред. Б. Год ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. - Полтава : 
ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. - 220 с. 

 
Анотація   

У пропонованому інформаційно-довідковому виданні вперше системно 
представлено бібліографічну панораму історико-педагогічного 
дослідження розвитку ренесансно-гуманістичних ідей освіти і 
виховання в європейській молодіжній політиці ордену єзуїтів у ранній 
Новий час. Покажчик є міждисциплінарним бібліографічним 
довідником історико-педагогічного спрямування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79498  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Год Борис Васильович, Год Наталія Володимирівна  
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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 "Наука доброчесності" гуманіста Еразма 

Роттердамського"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Год Борис, Год Наталія. "Наука доброчесності" 

гуманіста Еразма Роттердамського" : монографія / Б. Год, Н. Год. – 
Полтава : Полтавський літератор, 2016. - 198 с. 

 
Анотація   

У монографії здійснено теоретичну систематизацію ідей морального 
виховання особистості в спадщині "наставника Європи" Еразма 
Роттердамського. З'ясовано генезис, ідейні джерела, науково 
обґрунтовано наявність у гуманіста цілісної системи морального 
виховання людини; виокремлено етапи її формування та розкрито 
теоретичні основи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79499  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоконь Владислав Васильович, Войтко Вікторія Володимирівна, 

Кравчук Володимир Олександрович, Рекута Юлія 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 "Розробка спеціалізованого забезпечення для 

смартфонів з комутаційною системою" ("Додаток "BlueSet")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено спеціалізований месенджер Bluetooth для Android, який 
надає користувачу можливість віддаленого управління бездротовою 
гарнітурою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79500  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красношлик Ольга Олександрівна  
 
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 "Зорі світять, мерехтять!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79501  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красношлик Ольга Олександрівна  
 
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)  Збірка віршів "Любовь бесконечна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79502  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Климась Руслан Володимирович, Матвійчук Дмитро Ярославович, 
Одинець Алла Валеріївна, Уханський Роман Володимирович, 
Якименко Олена Пилипівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут цивільного захисту 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Статистичний збірник аналітичних матеріалів 
"Статистика пожеж та їх наслідків в Україні за 2013-2016 роки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статистичний збірник аналітичних матеріалів призначений для 
інформування фахівців Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, інших центральних органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування про стан з пожежами в Україні для прийняття ними 
обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на підвищення 
рівня пожежної безпеки в державі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79503  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Климась Руслан Володимирович, Матвійчук Дмитро Ярославович, 
Одинець Алла Валеріївна, Якименко Олена Пилипівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут цивільного захисту 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Статистичний збірник аналітичних матеріалів 
"Статистика пожеж та їх наслідків в Україні за 2009-2012 роки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статистичний збірник аналітичних матеріалів призначений для 
інформування фахівців Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, інших центральних органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування про стан з пожежами в Україні для прийняття ними 
обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на підвищення 
рівня пожежної безпеки в державі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79504  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баліка Людмила Миколаївна, Бісовецька Людмила Андріївна, Бричок 

Світлана Борисівна, Гриневич Михайло Нестерович, Гринькова Надія 
Михайлівна, Грицюк Наталія Йосипівна, Карпенчук Світлана 
Григорівна, Климчук Василь Васильович, Кособуцька Галина 
Пилипівна, Опанасюк Віктор Васильович, Павелків Ольга 
Миколаївна, Павелків Роман Володимирович, Петренко Оксана 
Борисівна, Петренко Сергій Вікторович, Примак Орися Миколаївна, 
Пустовіт Григорій Петрович, Рабешко Олександр Михайлович, 
Сойчук Руслана Леонідівна, Стельмашук Жанна Григорівна, Ціпан 
Тетяна 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)  Монографія "Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розкрито теоретичні та прикладні аспекти досліджень 
інноваційних технологій виховного процесу. Окреслено проблемне поле 
інноватики у вихованні в контексті інноваційної політики Української 
держави.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79505  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павелків Роман Володимирович  
 
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)  Підручник "Вікова психологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить теоретичний матеріал з основних тем курсу "Вікова 
психологія". В ньому розкриті сутність, предмет, теоретичні засади, 
методи вікової психології тощо. У підручнику систематизовано та 
представлено найновіші відомості з вікової психології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79506  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошев Костянтин Григорович, Ніколаєнко Володимир 
Анатолійович, Кикоть Сергій В'ячеславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки до виконання 
курсової роботи з динаміки механічних систем для студентів денної 
форми навчання галузі знань 13 "Механічна інженерія", спеціальності 
133 "Галузеве машинобудування"; галузі знань 14 "Електрична 
інженерія", спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В курсовій роботі з динаміки механічних систем студенти на 
конкретному прикладі приводу машинного агрегата повинні закріпити 
та продемонструвати набуті знання, вміння та практичні навички 
застосування методів моделювання, аналізу та комп'ютерної симуляції 
динамічної поведінки побудованих моделей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79507  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазанов Костянтин 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 "Теорія абсолютності простору і часу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Науковий твір на підставі досліду М. Грузеника доводить хибність 
досліду Майкельсона-Морлі і на підставі власного досліду з 
паралельними дзеркалами, відстань між якими 1 км і між якими 
пускається промінь світла у вигляді зигзагоподібних 300 000 ланок, 
доводить хибність теорії відносності. Зокрема, вимірюється час руху 
світла по 300 000 ланках - він більше секунди, і відстань між 
дзеркалами 1 км ділиться на цей час (більше секунди) і множиться на 
кількість ланок променя світла. Результат завжди менше швидкості 
світла, а тому спростовує теорію відносності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79508  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вилегжанін Станіслав 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 "Мобільна прикладна програма "Tattoo AR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для примірки татуювань на тілі людини (або 
іншій поверхні), додавання власних татуювань до колекції та 
зберігання фото результатів примірки. В програмі використовується 
інструментарій "AR Core" для реалізації доповненої реальності у 
застосуванні. Програма складається з мобільного додатка та бази даних 
користувача. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79509  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонова Олена 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 "Веб-сервіс "uFeed"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для агрегації контенту підписок користувача з 
соціальних мереж. Особливими можливостями сервісу є: можливість 
користувачам авторизуватись у соціальних мережах, створювати 
категорії підписок для фільтрації контенту по довільних 
користувацьких тематиках та можливість додавати вподобаний 
контент до закладок.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79510  
 
Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусів Уляна Ярославівна, Черчата Анжела 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)  Твір наукового характеру "Методика оцінки конкурентоспроможності 
підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність 
ідентифікації конкурентного статусу підприємства, що передбачає 
визначення ступеня впливу факторів на результати діяльності 
підприємства шляхом застосування певних взаємодоповнюючих груп 
методів, які дозволяють відобразити всі необхідні аспекти формування 
конкурентоспроможності та окремих конкурентних переваг на рівні 
суб'єкта та продукції в процесі обґрунтування управлінських рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79511  
 
Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Буклет "СИЛА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Буклет "Сила" являє собою авторське компонування ілюстрацій, в 
тому числі фотографічних, продукції, що випускається під 
торгівельною маркою "СИЛА".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79512  
 
Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

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

П'єса "Преван" написана за мотивами роману Шодерло де Лакло 
"Опасные связи", а конкретно з історії, викладеної в листі № 79. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79513  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малюта Людмила Ярославівна, Андрушків Богдан Миколайович, 
Стойко Ігор 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)  Стаття "Структурно-компонентна модель забезпечення економічної 
безпеки підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано структурно-компонентну модель формування системи 
економічної безпеки підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79514  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеренко Світлана Вікторівна  
 
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 визначення параметрів виробничих 
приміщень кооперованої і блокованої тваринницької будівлі "SPACE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "SPACE" дозволяє визначити планувальні 
параметри кооперованої зблокованої тваринницької будівлі. 
Складається з п'яти блоків - напрямів виробництва тваринницької 
продукції. Програма пропонується для застосування 
проектувальником при технологічному і будівельному проектуванні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79515  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Вячеслав Іванович, Іваненко Єгор Вячеславович  
 
Повне ім'я або 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 "Скрижали" - новый носитель информации"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі мова йде про інформацію, нанесену будь-яким відомим науці 
способом на матеріальні носії, стійкі до знищення природними 
способами (гниття, корозія, горіння, розчинення та ін.), а також 
інформацію у вигляді моделей, зразків, проб, частин плоті, тканин, 
зображень, криптограм, голограм та інших символів, що несуть 
інформацію, законсервованих будь-яким відомим науці способом у 
капсулах, стійких до знищення природним шляхом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79516  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миколаєнко Наталія 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 "Шорох"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Подано зміст твору в записі на комп'ютерному диску. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79517  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
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 до підручника Українська література 5 
клас Авраменко 2016"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді до всіх завдань підручників Українська література 5 клас, 
Авраменко, 2016, видавництво "Грамота".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79518  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
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 до підручника Українська мова 7 клас 
Глазова 2015"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань підручника Українська мова 7 
клас Глазова О.П., 2015, видавництво: "Освіта".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79519  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
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 до підручника Українська мова 9 клас 
Ворон 2017"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань підручника Українська мова 9 клас 
Ворон А.А., Солопенко В.А., 2017, видавництво: "Освіта".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79520  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
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 до підручника Математика 4 клас 
Богданович 2015"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань підручників Математика 4 клас, 
Богданович М.В., 2015, видавництво: "Генеза". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79521  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
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  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді до зошита для контролю навчальних 
досягнень Алгебра 9 клас Корнієнко 2017"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань зошита для контролю навчальних 
досягнень Алгебра 9 клас, Корнієнко Т.Л. Видавництво "Ранок", 2017. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79522  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранова Інна Іванівна, Коваленко Світлана Миколаївна, Семенів 

Дмитро Васильйович, Бреусова Світлана Вікторівна, Безпала Юлія 
Олександрівна, Дядюн Тетяна 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)  Підручник "МЕДИЧНЕ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО 

Частина І"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить навчальний матеріал зі змістовних модулів І та ІІ 
та містить 12 тем, зокрема інформацію щодо асортименту, 
товарознавчих показників, паковання, марковання умов зберігання та 
транспортування найпоширеніших медичних виробів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79523  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юркевич Олена Миколаївна, Павленко Жанна 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 письмовий твір наукового характеру  "Підготовка до 

складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юркевич О.М., Павленко Ж.О. Підготовка до 

складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях : логічний підхід : 
Навчальний посібник. - Харків : "Контраст", 2018. - 184 с. 

 
 
Анотація   

Посібник містить комплекс науково-методичного матеріалу, 
призначений для розвитку практичних навичок мислити та приймати 
рішення. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79524  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобова Ольга Володимирівна  
 
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)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 

загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до Державного стандарту загальної 
середньої освіти, профільної програми та авторської концепції.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79525  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алиса Мерседес, Аліса Мерседес, Alisa Mersedes (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник пісень "Addicted"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79526  
 
Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрієнко Олег 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)  Рукопис книги "Концепция решения "Задач"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором створена книга, в якій розглядаються різні концепції 
вирішення структурних задач різних типів, яким відповідають  
абстрактні, аналітичні та логічні структури рішень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79527  
 
Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцова 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)  Науково-методичний твір "Психодіагностична методика "Самооцінка 
спрямованості інноваційності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором розроблена психодіагностична методика, в якій створений 
психодіагностичний інструментарій для виявлення спрямованості 
інноваційності, розроблені засоби для диференціальної оцінки 
схильності особистості до вияву інноваційних інтенцій в певній сфері 
життєдіяльності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79528  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Collin (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  "Поцілунок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79529  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіндій Віктор 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)  Збірка учбових творів "Міський щоденник з елементами 

образотворчого мистецтва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів складається з 9 обкладинок учнівських щоденників, 
розроблених для шкіл Чернівецької області, та типового внутрішнього 
блока щоденника, який складається із 96 аркушів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79530  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіндій Віктор Михайлович  
 
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)  Збірка учбових творів "Обкладинка зошита з елементами 

образотворчого мистецтва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів складається з 5 обкладинок зашитів, розроблених для 
шкіл Чернівецької області. Кожен зошит призначений для окремої 
школи. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79531  
 
Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Максим 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)  Конспект лекцій з дисципліни "Оцінка бізнесу та нерухомості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Конспект лекцій підготовлено для студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів з метою надання їм 
методичної допомоги у досконалому вивчені навчальної дисципліни. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79532  
 
Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Оксана Богданівна  
 
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 "ЩОДЕННИК схуднення "8 SMART - тижнів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Щоденник - це частина унікального проекту "Мінус 8 кг за 8 тижнів", 
унікальної методики, що створена для жінок з метою схуднення і 
оздоровлення, тривалістю 8 тижнів, та складається з відповідних 
взаємопов'язаних заходів за розробленими правилами з метою 
отримання конкретного результату у встановлений термін. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79533  
 
Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дужак Ольга 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)  Книга "Ква(ко)роли миров. Сказка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга для дітей від 8 до 14 років. Описуються пригоди жабенят у космосі.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79534  
 
Дата реєстрації авторського права  01.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Іванець Наталія Володимирівна, 
Тимченко Алла 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)  Навчально-методичний посібник "Педагогіка 2 частина (Педагогічні 
технології в початковій школі) "   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Педагогіка 2 частина (Педагогічні технології в 
початковій школі) : навчально-методичний посібник / С.І. Якименко, 
Н.В. Іванець, А.А. Тимченко. - Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. - 194 с. 

 
 
Анотація   

Посібник має на меті сформувати у майбутніх учителів здатності до 
аналізу, співставлення, порівняння концептуальних та теоретичних 
положень педагогічних технологій, сформувати готовність до 
впровадження сучасних технологій у практику початкової школи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79535  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Іванець 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)  Навчальний посібник "Педагогіка 1 частина (Дидактика)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Педагогіка 1 частина (Дидактика) : навчальний 
посібник / С.І. Якименко, Н.В. Іванець. - Миколаїв : СПД Румянцева, 
2017. - 233 с. 

 
Анотація   

Посібник має на меті надати студентові розуміння сутності дидактики 
початкової освіти та шляхів застосування її закономірностей у різних  
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умовах навчання молодших школярів, сформувати професійну 
компетентність у студентів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79536  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана 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)  Методичний посібник "Вони долю обрали собі самі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вони долю обрали собі самі : метод. посібник /                 
С.І. Якименко. - Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. - 118 с. (Серія "Три 
ключі до майстерності") 

 
Анотація   

У посібнику узагальнено досвід директора експериментальної ЗОШ І-
ІІІ ст. імені Г.Л. Дівіної м. Миколаєва Дячук Валентини Іванівни з 
впровадження авторської "Інтегрованої особистісно-орієнтованої 
технології в загальноосвітній школі І ступеня" С.І. Якименко.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79537  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Січко Ірина 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 "Методика навчання 
природознавства і світознавства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Січко І.О. Методика навчання природознавства і 
світознавства : навчально-методичний посібник / І.О. Січко. - 
Миколаїв : СПД Румянцева, 2018. - 109 с. 

 
Анотація   

У посібнику подається методика навчання курсу природознавства і 
світознавства, система методів, форм і засобів навчання, за якими 
відбувається формування уявлень про цінність моральних якостей та 
людських чеснот, виховання екологічної культури особистості та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79538  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанжи 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)  Навчальний посібник "Технології виховання в школі І ступеня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Казанжи І.В. Технології виховання в школі І ступеня : 
навчальний посібник / І.В. Казанжи. - Миколаїв : СПД Румянцева, 
2017. - 121 с. 

 
Анотація   

У посібнику висвітлено сутність та особливості технологій виховання, 
загальні засади педагогічної інноватики, найпоширеніші у початковій 
освіті інноваційні практики. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79539  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паршук Світлана 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 "Методика навчання каліграфії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика навчання каліграфії : навчально-
методичний посібник. - 2-ге вид., доп. та перероб. / укладач                         
С.М. Паршук. - Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. - 124 с. 

 
Анотація   

Посібник є узагальненням результатів наукового дослідження 
актуальної проблеми формування культури каліграфічного письма. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79540  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білявська 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)  Навчально-методичний посібник "Методика навчання літературного 
читання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методика навчання літературного читання : 
Навчально-методичний посібник / Т.М. Білявська. - Миколаїв : СПД 
Румянцева, 2017. - 109 с. 

 
Анотація   

Посібник містить теоретичний та практичний матеріали з курсу 
методики навчання літературного читання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79541  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Ізбаш Леонід 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)  Навчально-методичний посібник "Формування культури здоров'я 

студентів у системі фізичного виховання політехнічного коледжу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Якименко С.І. Формування культури здоров'я 

студентів у системі фізичного виховання політехнічного коледжу : 
навч.-метод. посібник / С.І. Якименко, Л.М. Ізбаш. - Київ : Видавничий 
Дім "Слово", 2017. - 272 с. 

 
Анотація   

Посібник містить теоретичний та практичний матеріали з формування 
культури здоров'я студентів у системі фізичного виховання 
політехнічного коледжу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79542  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанжи 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)  Навчально-методичний посібник "Організація і управління в 

початковій школі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організація і управління в початковій школі: 

навчально-методичний посібник / І.В. Казанжи. - Миколаїв : СПД 
Румянцева, 2017. - 130 с. 

 
Анотація   

Мета посібника ознайомити студентів з основами організації й 
управління в початковій школі, з сучасними завданнями управління 
загальноосвітніми навчальними закладами в умовах розбудови 
Української держави. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79543  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана 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)  Методичний посібник "Вчительська симфонія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вчительська симфонія : метод. посіб. / С.І. Якименко. - 
Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. - 296 с. (Серія "Сходинки 
педагогічної майстерності") 

 
Анотація   

У посібнику узагальнено досвід вчителя початкових класів, вчителя- 
методиста, заслуженого вчителя України - Бахшиєвої Людмили 
Володимирівни, з впровадження авторської "Інтегрованої особистісно- 
орієнтованої технології в загальноосвітній школі І ступеня"                       
С.І. Якименко. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79544  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Іванець Наталія Володимирівна, 
Тимченко Алла 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)  Навчально-методичний посібник "Педагогіка 2 частина (Методика 
формування ключових та предметних компетентностей в початковій 
школі)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Педагогіка 2 частина (Методика формування 
ключових та предметних компетентностей в початковій школі) : 
навчально-методичний посібник / С.І. Якименко, Н.В. Іванець,                  
А.А. Тимченко. - Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. - 200 с. 

 
Анотація   

Посібник має на меті надати студентам розуміння сутності 
компетентісного підходу, узагальнити ключові та предметні 
компетентності початкової школи, виявити їх фундаментальну 
спільність, виділити істотні ознаки, сформувати професійну 
компетентність у студентів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79545  
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Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Тарасюк Анастасія 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 "Теорія та технологія дитячої 
творчості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теорія та технологія дитячої творчості : навчально-
методичний посібник / С.І. Якименко, А.М. Тарасюк - Миколаїв :           
СПД Румянцева, 2017. - 156 с. 

 
Анотація   

Мета навчального посібника надати студентові знання про сутність 
творчості та творчої діяльності, ознайомити зі структурою творчих 
здібностей, особливостями їх розвитку у молодшому  шкільному віці, з 
педагогічними технологіями творчого розвитку молодших школярів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79546  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Алла 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)  Навчально-методичний посібник "Інформатика та сучасні 
інформаційні технології з методикою навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інформатика та сучасні інформаційні технології з 
методикою навчання : навчально-методичний посібник /                              
А.А. Тимченко. - Миколаїв : СПД Румянцева, 2018. - 239 с. 

 
Анотація   

Посібник містить розробки лекцій, методичні рекомендації до 
практичних та лабораторних занять, тестові завдання для 
самоконтролю студентів, творчі завдання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79547  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Дудова Діна 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)  Монографія "Національно-патріотичне виховання майбутніх фахівців 
морської галузі в освітньому середовищі коледжу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Якименко С.І. Національно-патріотичне виховання 
майбутніх фахівців морської галузі в освітньому середовищі коледжу : 
монографія / С.І. Якименко, Д.О. Дудова. - Київ : Видавничий Дім 
"Слово", 2018. - 224 с. 

 
Анотація   

У монографії систематизовано і представлено результати дослідження 
щодо національно-патріотичного виховання майбутніх фахівців 
морської галузі в освітньому середовищі коледжу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79548  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Іванець 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)  Зошит для самостійних робіт студентів (додаток до навчального 
посібника) "Педагогіка 1 частина (Дидактика)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зошит для самостійних робіт студентів : додаток до 
навчального посібника "Педагогіка 1 частина (Дидактика)" /                      
С.І. Якименко, Н.В. Іванець. - Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. - 34 с. 

 
Анотація   

Зошит складається з 15 варіантів завдань для самостійного 
опрацювання студентами та передбачає виконання завдань трьох 
рівнів складності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79549  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Іванець Наталія Володимирівна, 
Тимченко Алла 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)  Зошит для творчих робіт студентів "Педагогічна творчість" (додаток 

до навчально-методичного посібника "Педагогіка 2 частина 
(Педагогічні технології в початковій школі)")"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Педагогічна творчість : зошит для творчих робіт 
студентів (додаток до навчально-методичного посібника "Педагогіка 2 
частина (Педагогічні технології в початковій школі)" / С.І. Якименко, 
Н.В. Іванець, А.А. Тимченко. - Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. - 28 с. 

 
Анотація   

Зошит складається з 19 варіантів завдань для творчих робіт студентів 
та передбачає складання кросвордів, написання творів - есе, вирішення 
проблемних завдань, розігрування педагогічних ситуацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79550  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Іванець 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 твір наукового характеру "Тестувальник (додаток до 
навчального посібника "Педагогіка 1 частина (Дидактика)")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тестувальник : додаток до навчального посібника 
"Педагогіка 1 частина (Дидактика)" / С.І. Якименко, Н.В. Іванець. - 
Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. - 42 с. 

 
Анотація   

Збірник тестів складається з 18 варіантів завдань по 12 тестів у 
кожному варіанті та призначений для перевірки знань студентів з 
дисципліни "Педагогіка 1 частина (Дидактика)".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79551  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір, ілюстрація, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник похідних творів "Учбові матеріали для проведення 
сертифікаційних курсів ISTQB"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79552  
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Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури, ескіз, літературний письмовий 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Архітектурний проект "Будівля водноспортивного комплексу "H2O"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проект призначений для будівництва багатофункціонального 
спортивного комплексу, загальною площею 7818 м кв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79553  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
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  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розробка енергоекономічних приладів на базі аналога лямбда-
діода для АПК. Аналітичний огляд"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За участю автора удосконалена схема АЛД, розроблено і виготовлено 7 
нових напівпровідникових приладів, які використовуються сумісно з 
ВДЕ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79554  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іда Нірман (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)  Кіносценарій "Повернення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Сценарій базується на реальних подіях, що відбуваються в зоні АТО. 
Російська ракета збиває літак з гуманітарним вантажем і члени 
екіпажу самотужки повертаються із зони бойових дій, долаючи усі 
перешкоди.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79555  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Fire Girl"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "Fire Girl", "Transukrobots", "New Gileya".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79556  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілов Олександр 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)  Скульптура "Любов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дві металеві клітки у вигляді фігур чоловіка і жінки сидять спиною 
один до одного, а в середині розміщені діти, які протягують один 
одному руки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79557  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Jinga Vadim (псевдонім)  
 
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 письмовий твір практичного характеру "Проект Sports 
Europe /Спортивная Европа/"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є синопсисом соцально-спортивного проекту, що написаний 
російською мовою, з включенням англійських назв, і являє собою 
концептуальну розробку нових форм розвитку фізичної активності 
людей, з включенням, створених автором, нових видів спорту 5Ball  і 
Doublethlon.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79558  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каськова Людмила Федорівна, Попик Катерина Михайлівна, 
Уласевич Лариса 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 "Форма для реєстрації навичок індивідуальної гігієни 
порожнини рота"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Одним із найбільш вагомих факторів, який сприяє виникненню 
стоматологічних хвороб, є недостатня гігієна порожнини рота. 
Належний гігієнічний догляд є необхідною умовою для формування 
карієсрезистентної емалі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79559  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нідзельський Михайло Якович, Чикор Валентин 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)  Наукова монографія "Мовленнєва реабілітація при стоматологічному 
протезуванні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії викладені сучасні погляди на вивчення особливостей 
розвитку мовленнєвої рабілітації на початку користування зубними 
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протезами та створення на цій основі умов для поліпшення 
звуковимовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79560  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нідзельський Михайло Якович, Соколовська 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 "Механізм формування патологічного прикусу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На сьогодні актуальною проблемою в стоматології є своєчасна 
діагностика й комплексне лікування лицевої системи, синдрому 
дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79561  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Едуард 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)  Опис з ілюстраціями "Резиновая ножка свайного типа 
противоскользящая, ударопоглощающая, с регулировочными 
функциями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основне призначення - використання у кухонних дошках для 
нарізання. Не дає дошці торкатися мокрої поверхні столу, запобігає 
ковзанню дошки, поглинає удари та вібрацію, при зміні геометрії 
дошки забезпечує стійкість шляхом регулювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79562  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рекуненко Тетяна Олександрівна  
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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 "Організація управлінської роботи з інформаційними 

ресурсами органів державної податкової служби"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування Рекутенко Т.О. Організація управлінської роботи з 

інформаційними ресурсами органів державної податкової служби // 
Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 10 (жовтень). -            
с. 117-121. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79563  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Користін Олександр Євгенійович, 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)  Літературно-письмовий твір навчального характеру "Методика 

застосування методу "Оцінка даних" з урахуванням умов досудового 
розслідування кримінальних проваджень органами Національної 
поліції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено алгоритм застосування методу оцінки даних для 
визначення оцінки надійності джерела інформації, а також 
достовірності або правдивості змісту інформації шляхом застосування 
загальноприйнятих знаків надійності джерела і обґрунтованості 
інформації для подальшого використання.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79564  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуль Юрій Петрович, Чмельова Валентина Степанівна, Івченко 
Олександр Васильович, Перчун Галина 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 "Комплексная методика определения параметров 

структурного состояния (СС) холоднодеформированных стальных 
(феррито-перлитного класса) изделий"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена комплексна методика визначення параметрів структурного 
стану холоднодеформованих сталевих виробів. Розглянуто методи, що 
використовуються для дослідження  макро- і мікроструктури 
холоднодеформованих сталевих виробів на різних рівнях 
експериментальних досліджень, та запропоновано комплексний підхід 
до аналізу отриманих результатів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79565  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуль Юрій Петрович, Івченко Олександр Васильович, Чмельова 

Валентина Степанівна, Перчун Галина 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 "ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ВИДІВ АКТИВНОЇ І 
ЦИКЛІЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ВПЛИВУ НА 
СТРУКТУРНИЙ СТАН І ВЛАСТИВОСТІ МОДЕЛЬНИХ ЗРАЗКІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена методика експериментальних досліджень впливу 
комбінацій деформаційної та термічної обробки на комплекс 
властивостей і структурний стан металевих виробів, зміцнених 
холодною деформацією. Запропоновані схеми експериментів щодо 
вивчення впливу цих параметрів на властивості 
холоднодеформованого металу, методи обробки результатів 
експериментів та  їх презентація.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79566  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмельова Валентина Степанівна, Перчун Галина Іванівна, Кімстач 

Тетяна 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)  Стаття "Критерии сопротивления вязкому и хрупкому разрушению"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуті основні та додаткові критерії оцінки опору металів в'язкому 
руйнуванню, такі як межа плинності, енергоємкість руйнування з  
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моменту зародження тріщини, об'єм локалізованої деформації, 
швидкість розвитку в'язкої тріщини, відношення умовної межі 
плинності до межі міцності металу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79567  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белей Орест Любомирович  
 
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 "Кожен раз в моїх снах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79568  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка пісень "Моє небо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки пісень увійшли дві пісні: "Моє небо", "Дала".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79569  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мухарський Дмитро Олександрович  
 
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 художнього-історичного фільму "Я Бандера!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

641 

Анотація   
Цей сценарій фільму про видатного сина українського народу, людину 
мудрості та честі, любові і ненависті, громадянина країни, за 
ствердження якої він віддав життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79570  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єлагін Георгій 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)  Збірник задач і вправ "Основи теорії розвитку і припинення горіння"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник задач і вправ призначений для використання при підготовці 
курсантів та студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за 
спеціальністю "Пожежна безпека". Виконуючи завдання з даного 
збірника, курсанти та студенти отримують можливість закріпити свої 
знання з певного розділу даної дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79571  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса ТАРК (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)  Повість "Проклятая земля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В повісті герой - інтелігентний, володіє багатьма мовами, подорожував 
і подорожує по Земній кулі, вивчає життя людей різних країн світу. 
Повернувшись на батьківщину закохується в чаруючої краси жінку, 
яка приречена на страждання. Герой спокутує її долю, таємно 
одружується з нею і переживає з нею після поранення її негідником. І 
лише смерть лиходія дає їм можливість відкритись і вийти з 
"підпілля".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79572  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса ТАРК (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)  Повість "Озарение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В повісті випадкова зустріч двох талановитих вчених сприяла 
виникненню несподіваної любові в них. Вони розлучаються так і не 
зблизившись і не познайомившись ближче один з одним. Наукові 
дослідження стали сенсом їхнього життя. Проте їх подальша доля 
склалась непередбачувано і інакше.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79573  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лах Олександр Михайлович  
 
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 глобального медіапроекту "Человечество в океане"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79574  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Закора Оксана Василівна, Євдокименко Ольга Миколаївна, Рязанова 

Олена Юріївна, Федорченко Олена Вікторівна  
 
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 "Класифікація методів проектування дизайну тканин 

технологічними засобами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис знайомить з принципами класифікації методів проектування 
дизайну тканин технологічними засобами. Як основний критерій 
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віднесення методів до певної групи класифікації вибраний зовнішній 
вигляд тканин, який характеризується наступними показниками: 
колір ниток, структура ниток, переплетення, параметри ткацтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79575  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Образотворче мистецтво. 1 клас" підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів (F 80) та учнів із (R 48, F 81)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник розроблений відповідно до Державного стандарту початкової 
загальної освіти дітей з особливими освітніми потребами, спеціальної 
навчальної програми "Образотворче мистецтво" (1 клас). Підручник 
допоможе першокласникам познайомитися з абеткою образотворчого 
мистецтва, навчить учнів дивитися на світ очима художника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79576  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро Сергійович, Ляшенко Олександр Іванович, 
Мендерецький Вадим Владиславович, Кух Аркадій 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)  Навчальний посібник "Методичні основи організації і проведення 
навчального фізичного експерименту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Атаманчук П.С., Ляшенко О.І., Мендерецький В.В., 
Кух А.М. Методичні основи організації і проведення навчального 
фізичного експерименту : Навчальний посібник. -  Кам'янець-
Подільський : ПП Буйницький О.А., 2006. - 216 с. 

 
Анотація   

Книга репрезентує інноваційну методичну модель формування 
професійних якостей майбутнього учителя фізики на основі 
врахування бінарних цільових організацій та тенденцій розвитку 
освітнього середовища. Посібник адаптується як для потреб вищої, так 
і загальноосвітньої школи, оскільки він побудваний за принципом  
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поєднання змісту шкільного курсу  фізики та змісту методики його 
викладання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79577  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Паровоз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79578  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Паровоз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79579  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Поздняя любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79580  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Ты далеко..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79581  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Игрок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79582  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Скільки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79583  
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Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Шарманка грала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79584  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Цепочка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79585  
 
Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Этажи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79586  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
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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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Весняний нерв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79587  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Хочу поговорить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79588  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таірова Катерина Анатоліївна  
 
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 "Толока"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79589  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньов Борис Вікторович  
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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)  Текст пісні "В развалку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79590  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Тетяна 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 "Удосконалення внутрішнього контролю бюджетної 
установи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Міщенко Т.М. Удосконалення внутрішнього 
контролю бюджетної установи // Вчені записки Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського. - 2017. - Том 28 
(67).  № 1. -  С. 129-134. 

 
Анотація   

У статті досліджено міжнародний досвід підвищення ефективності та 
результативності системи внутрішнього контролю в бюджетній сфері. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79591  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Свято "День народження Андріївського 
узвозу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79592  
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Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірник графічних зображень "Uzhgorod - Flat City Line Concept"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення історичних пам'яток міста присвячені місту Ужгород, 
виконані у векторному вигляді в плоскому лінійному стилі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79593  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орда Олександра Олександрівна, Нагорний Євген Васильович  
 
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 "Модель синхронізації 
технолого-логістичних параметрів інтермодальних контейнерних 
перевезень в ланцюгах постачань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано модель, яка надає можливість уникнення "вузьких" 
місць в пунктах взаємодії з урахуванням вимог всіх учасників процесу 
доставки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79594  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бекетов Юрій Опанасович, Северин Олександр 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 "Методика практичного 
застосування функціонально-вартісного аналізу в управлінні 
автотранспортним виробництвом"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Реалізація методики дозволяє виявити найбільш економічний, з 
погляду виробника і споживача, варіант організації виробництва 
автотранспортного підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79595  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкаренко Володимир Григорович  
 
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 "Управление логистическими 

процессами в предприятии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79596  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потаман Наталя Володимирівна  
 
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 "Обстеження пасажиропотоків 
на транспорті загального користування у місті Слов'янськ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для ефективного функціонування ринку транспортних послуг 
першочергове значення має повна інформація про попит на них, тобто 
про пасажиропотоки, що формуються у місті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79597  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Денис Борисович, Валенда Наталя Анатоліївна  
 
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 "Веб-додаток для аналізу та прогнозування 
курсу криптовалют" ("CRYPTOLYZER")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з веб-додатка, який дозволяє отримувати дані 
щодо курсу криптовалют та дає можливість здійснювати аналіз на базі 
даних, отриманих за допомогою веб-додатка.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79598  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Анна Станіславівна  
 
Повне ім'я або 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: 
"Формування інституціонального середовища ринкового обороту 
земельних ділянок" на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 051 "Економіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мету дисертаційного дослідження становитеме теоретико-
методологічне обґрунтування формування інституціонального 
середовища ринкового обороту земельних ділянок із врахуванням 
зарубіжного досвіду в умовах нових земельних відносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79599  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицак 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)  Науковий твір "Обґрунтування теми дисертаційного дослідження: 

"Еколого-економічні засади просторового планування 
землекористування в контексті збалансованого розвитку регіону" на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 
"Економіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Предметом дисертаційного дослідження є сукупність методичних засад 
просторового планування як основи збалансованого використання земель.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79600  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дюміна Катерина 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 "Обґрунтування теми дисертаційного дослідження: 
"Формування науково-дослідницького землекористування в умовах 
нових земельних відносин" на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії за спеціальністю 051 "Економіка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою дисертаційного дослідження є формування науково-
дослідницького землекористування в умовах нових земельних 
відносин. Здійснення запропонованого дослідження матиме важливе 
практичне значення для обґрунтування і розроблення системи заходів 
щодо удосконалення організації формування науково-дослідницького 
землекористування в умовах нових земельних відносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79601  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексюк Олеся 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)  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук "Лексико-семантичні домінанти сугестивного 
дискурсу реклами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі виокремлено й розглянуто сугестивні маркери лексико-
семантичного рівня, притаманні україномовній українській рекламі. 
Встановлено кількісний склад та пояснено нейропсихолінгвальну 
природу виокремлених одиниць, визначено їхню функційну роль у 
створенні впливових дискурсів. У дослідженні проаналізовано етапи 
зародження й становлення комунікативної сугестії, акцентовано увагу 
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

653 

на явищі мовленнєвого впливу, систематизовано основні погляди на 
його природу й актуальні складники.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79602  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтович Олеся Петрівна, Дудатьєв Андрій Веніамінович, Головенько 
Віталій 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 "Генератор мемів для дослідження реакції 
користувачів у соціальній мережі "Facebook"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Активне залучення до соціальної мережі багатомільйонної аудиторії 
дозволяє маніпулювати громадською думкою за допомогою 
інформаційних вкидів у вигляді мемів і суттєво впливати на процеси 
протиборчих сторін в умовах ведення інформаційної війни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79603  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квач Любов Анатоліївна, Радченко Дмитро Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

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

Програма призначена для використання в роботі робітників банку, які 
виконують аналіз, контроль і керування кридитним ризиком, 
формування резервів під активи банку за МСФО, а також 
адміністрування банку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79604  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошко Анатолій Васильович, Філянін Данило Володимирович  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

654 

Повне ім'я або 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 и алгоритм определения источников 
искажения электрической энергии и степени участия субъектов СЭС в 
их наличии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метод ідентифікації джерел спотворення електричної енергії та 
ступеня участі суб'єктів СЕП в їх наявності заснований на визначенні 
коефіцієнта розподілення по окремих гармоніках для кожного суб'єкта 
СЕП. Використання цього метода дозволило застосовувати відповідні 
компенсації споживачам за спотворення/споживання неякісної 
електроенергії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79605  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кияновський Артем 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)  Науковий твір "Авторська модель "Школа гуманітарної праці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основу створення авторської школи покладено ідеї всебічного 
гармонійного розвитку особистості. Створено шкільне наукове 
товариство, членами якого є учні з 5-го по 11-й клас.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79606  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацкевич Ольга Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Авторське право у діяльності засобів масової 
інформації, що функціонують у цифровому середовищі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукове видання є комплексним дослідженням авторського права в 
засобах масової інформації, котрі здійснюють свою діяльність у мережі 
Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79607  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Люлька Тетяна (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 "Сценарій міжнародного проекту "Місто професій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На вході до імпровізованого містечка, що розгортається в парковій зоні 
міста, кожна дитина незалежно від віку отримує іграшковий паспорт. 
Ознайомившись на вході з правилами поведінки, дитина 
переміщується парком від одного майданчика до іншого, на яких 
представлені різні професії. Локації з професіями організовують як 
державні, так і приватні структури: медичні та пожежно-рятувальні 
служби, навчальні заклади міста, представники бізнесу та інші.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79608  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красін Сергій Анатолійович  
 
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 
"Обучающая программа "Режиссируемая фильмотерапия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79609  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нісходовський Роман 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)  Графічне зображення "Dr. Niskhodovskiy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення представлене стилізованим зображенням зуба, при цьому 
точки символізують пацієнтів стоматологічної клініки, а риски - 
дружній до них підхід.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79610  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепель Олександр Сергійович  
 
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)  Довідник "Циклоны ЦН-15/МЧ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог містить інформацію про технічні характеристики, опис 
циклонів ЦН-15/МЧ з ілюстраціями, кресленнями та графіками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79611  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орехова Світлана Вікторівна  
 
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)  Твір навчального характеру "Авторское наращивание ресниц D-luxe 

(не требует расчесывания ресниц)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному творі висвітлена нова авторська методика нарощування вій 
D-luxe.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79612  
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Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
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 "Я в тебе тону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79613  
 
Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
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 "Обними меня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79614  
 
Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
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 "Я тебя ненавижу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79615  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

658 

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 бы можно было"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79616  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
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 "Ты даришь мне тюльпаны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79617  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казарян Едмон Манвелович, Зайшлюк Василь Миколайович  
 
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'm alone"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79618  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковирзін Віктор 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)  Літературно-письмовий твір "Импульсно-волновая мобилизация 
мягких тканей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79619  
 
Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковирзін Віктор 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)  Літературно-письмовий твір "Методика обратного массажа "INVERS 
MASSAGE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79620  
 
Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Наталія 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)  Книга "Кулинария с детьми или нечто большее"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79621  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишов Павло 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 "(Пілотний) проект щодо галузі 
громадського транспорту. Громадський транспорт міського та 
приміського сполучення" ("Громадський транспорт")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Новизною є відсутність загальних місць для сидіння, одного і більше 
місць, враховуючи місце сидіння водія та місця соціально-захищеної 
групи населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79622  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середюк Богдан Іванович, Шляхтич Лідія Михайлівна, Бабій 
Людмила Василівна, Селянкіна Галина Володимирівна  

 
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)  Довідкове видання "Інтелект-клуб : роки діяльності. Випуск 2" 
("ІКТО "Галицькі кмітливці")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інтелект-клуб : роки діяльності. Вип. 2 / Б.І. Середюк, 
Л.М. Шляхтич, Л.В. Бабій, Г.В. Селянкіна. - Івано-Франківськ, 2017.  - 
74 с. 

 
Анотація   

Розкрито форми роботи Клубу, описано заходи, які були організовані 
для читачів бібліотеки та громадського краю за період роботи (2011 р. - 
перша половина 2017 р.).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79623  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко 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)  Монографія "Матеріали церковного обліку населення Київської та 
Переяславсько-Бориспільської єпархій як джерело вивчення соціуму 
Гетьманщини XVIII століття"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дмитренко Віталій. Матеріали церковного обліку 
населення Київської та Переяславсько-Бориспільської єпархій як 
джерело вивчення соціуму Гетьманщини XVIII століття [Текст] / 
Віталій Дмитренко. - Полтава : Сімон, 2016. - 198 с.  

 
Анотація   

У монографії вивчено стан збереженості джерел. З'ясовано особливості 
запровадження цієї облікової документації на досліджуваних 
територіях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79624  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перфільєв Роман 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)  Кіносценарій "Тарас Шевченко: Перший Самурай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчений випадковими самураями Тарас Шевченко, що крім пера 
володіє східними єдиноборствами, відправляється у дорогу з ціллю 
розкрити таємницю древнього сувою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79625  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондукова Ельвіра Владиславівна  
 
Повне ім'я або 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 "Фінансово-аналітичні аспекти ризик-орієнтованого 
підходу у практиці вітчизняних контрольних органів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кондукова Е.В. Фінансово-аналітичні аспекти ризик-
орієнтованого підходу у практиці вітчизняних контрольних органів // 
Економічний аналіз. - 2017. - Том 27. № 2. - С. 105-110. 

 
Анотація   

Предметом статті є історія розвитку і особливості методики фінансово-
економічного аналізу для потреб фіскальної служби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79626  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

662 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Earls (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 "Back to Riverside Drive"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79627  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Earls (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 "Better stop"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79628  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Тамара Сергіївна, Здесенко 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)  Науковий твір "Мемокор в лечении больных с дисциркуляторной 

энцефалопатией на фоне метаболического синдрома"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Міщенко Т.С., Здесенко І.В. Мемокор в лечении 

больных с дисциркуляторной энцефалопатией на фоне 
метаболического синдрома // Український вісник психоневрології. - 
Том 25, випуск 3 (92), 2017. - С. 89-95. 

 
Анотація   

Статтю присвячено дослідженню динаміки змін неврологічного та 
когнітивного статусу у пацієнтів з дисциркуляторною енцефалопатією.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79629  
 
Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал 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 "Попередження, виявлення, розкриття та 
розслідування податкових злочинів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії проведено комплексне дослідження проблемних питань, 
пов'язаних з виявленням, розкриттям та розслідуванням злочинів у 
сфері оподаткування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79630  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бублик Анна Геннадіївна  
 
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)  Практикум "Збірник вправ з іноземної мови для самостійної роботи 
студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Збірник вправ з іноземної мови для самостійної 
роботи студентів 1 курсу : Практикум для самостійної роботи з 
англійської мови для студентів 1 курсу факультету дошкільної та 
початкової освіти /  Укладач : Бублик А.Г. - Миколаїв : СПД 
Румянцева, 2017. - 44 с. 

 
Анотація   

Збірник вправ призначений для використання під час самостійної 
роботи студентів 1 курсу факультету дошкільної та початкової освіти. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79631  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Квітослава 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)  Методичний посібник "Методичні рекомендації до виконання 
контрольних та тестових завдань з методики навчання освітньої галузі 
"Математика" у початковій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до виконання контрольних 
та тестових завдань з методики навчання освітньої галузі 
"Математика" у початковій школі" для студентів спеціальності 013 
"Початкова освіта" / укладач К.Б. Авраменко. - Миколаїв : СПД 
Румянцева, 2017. - 81 с.  

 
Анотація   

Методичний посібник містить основні завдання для контрольних робіт 
з методики навчання математики та можливі завдання для тестової 
перевірки знань студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79632  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рехтета Любов 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)  Збірник завдань "Тестові завдання з математики для студентів галузі 
знань 01 Освіта спеціальності 013 Початкова освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тестові завдання з математики для студентів галузі 
знань 01 Освіта спеціальності 013 Початкова освіта : збірник завдань / 
Л.О. Рехтета. - СПД Румянцева, 2017. - 35 с. 

 
Анотація   

Збірник містить підготовлені завдання за весь курс математики, 
передбачені програмою, які можуть бути використані студентами для 
самостійної роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79633  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанова Тетяна Михайлівна, Курчатова Анжеліка Віталіївна  
 
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 "Підготовка майбутніх вихователів до виховання 
шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Степанова Т.М. Підготовка майбутніх вихователів до 
виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого 
дошкільного віку : монографія/ Т.М. Степанова, А.В. Курчатова. - К. : 
Видавничий Дім "Слово", 2016. - 288 с. 

 
Анотація   

Монографія є узагальненням результатів наукового дослідження 
актуальної проблеми підготовки майбутніх вихователів до виховання 
шанобливого ставлення до батька в дітей дошкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79634  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Большакова Інна Олексіївна, Пристінська Марина 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)  "Українська мова. Буквар" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить матеріал для читання дітьми з різним рівнем 
сформованості читацьких навичок, різнорівневі завдання, численні 
малюнки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79635  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бібік Надія Михайлівна, Бондарчук Галина Павлівна  
 
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   

Підручник містить обов'язковий навчальний матеріал, спрямований 
на формування життєвих, соціальних, громадянських компетентностей 
учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79636  
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Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беденко Марк Васильович  
 
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   

Пропонований підручник навчатиме першокласників пізнавати 
навколишній світ. Має широке тематичне різноманіття навчального 
матеріалу, запитання до текстів та практичні завдання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79637  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісь Ольга Михайлівна, Філяк Ірина Василівна  
 
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" підручник для 1 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить достатньо знань для самоконтролю та закріплення 
матеріалу, для розвитку обох типів мислення - репродуктивного та 
продуктивного.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79638  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ураєва Ірина 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)  "Французька мова" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти (з аудіосупроводом)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник з аудіосупроводом призначений для вивчення французької 
мови в 1 класі закладів загальної середньої освіти й відповідає чинній 
програмі з іноземних мов.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79639  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваниця Галина Афанасіївна  
 
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. Буквар" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник забезпечує реалізацію визначених типовою освітньою 
програмою змістових ліній. Пропонований автором матеріал презентує 
авторську методику та методичний інструментарій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79640  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Лариса 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)  "Російська мова. Буквар" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти з навчанням російською мовою (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За структурою Буквар складається з добукварної, букварної і 
післябукварної частин. Матеріал підручника забезпечить формування 
у першокласників ключових, предметних і міжпредметних 
компетентностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79641  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2018  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

668 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коляда Олег Іванович  
 
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)  Аудіовізуальний твір "PROкіноUA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"PROкіноUA" - це пізнавальний аудіовізуальний твір про створення та 
популяризацію сучасного українського кіно.  "PROкіноUA" дозволяє 
побувати за лаштунками знімальних майданчиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79642  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомаз Володимир Михайлович, Бекетова Галина Володимирівна, 
Гнатенко 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 "Опис автоматизованого процесу анкетування 

пацієнтів поліклініки стосовно якості медичного обслуговування після 
звернення у заклад охорони здоров'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис розроблений для моніторингу якості амбулаторних медичних 
послуг і належить до інформаційних медичних технологій. Він може 
бути використаний у практичній медицині для підвищення 
ефективності моніторингу якості амбулаторних медичних послуг для 
дітей і дорослих. Застосовується електронний варіант анкети-
опитувальника  пацієнтів, що отримали амбулаторну медичну 
допомогу, з використанням електронної пошти, що дозволяє без 
істотних додаткових витрат зібрати значний обсяг інформації про 
основні аспекти якості амбулаторної медичної допомоги, активно  
виявити недостатній рівень якості послуг, порівнювати показники 
різних закладів між собою та зміну оцінок якості у динаміці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79643  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія 
"ВАП-КАПІТАЛ" 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "MOSST грошові перекази"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація                                                           Програмний продукт "MOSST грошові перекази" є автоматизованою  
системою, яка обробляє і зберігає транзакції та керує клієнтськими 
даними. Додаток призначений для здійснення переказів грошей з однієї  
банківської карти на іншу за допомогою технологій VisaDirect/MasterCard 
MoneySend. При цьому для здійснення операції відправнику не потрібно 
знати Номер карти отримувача, а достатньо вказати лише Номер  
телефону, електронну адресу або індекс "MOSST-tag". Програмний  
продукт працює з будь-яким типом банківських карт, виданих будь- 
яким банком України і лише у національній валюті.  

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79644  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугаєв Сергій 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 письмовий твір "Лекции Гуру Сергея Бугаева 2012 
года"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Письмовий твір створено на основі лекцій №№ 404-431 Сергія Бугаєва, 
які були записані протягом 2012 року. Лекції були публічно виконані у 
містах Харкові, Києві, Вінниці. Загальна кількість лекцій - 28. Перелік 
з назвами та датою виконання кожної лекції додається.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79645  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугаєв Сергій 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 письмовий твір "Лекции Гуру Сергея Бугаева 1999 
года"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Письмовий твір створено на основі лекцій №№ 94-142 Сергія Бугаєва, 
які були записані протягом 1999 року. Лекції були публічно виконані у 
містах Харкові, Києві, Вінниці. Загальна кількість лекцій - 49. Перелік 
з назвами та датою виконання кожної лекції додається. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79646  
 
Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Никитченко 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)  Монографія "Державний контроль як складова забезпечення 

господарського правопорядку: проблеми теорії і практики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Никитченко Н.В. Державний контроль як складова 

забезпечення господарського правопорядку : проблеми теорії і 
практики : [монографія] / Наталія Валеріївна Никитченко. - Ірпінь : 
Національний університет ДПС України, 2014. - 342 с. 

 
Анотація   

У монографії викладено результати дослідження державного контролю 
як складової забезпечення господарського правопорядку та внесено 
пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення його 
здійснення. Монографія розрахована на науковців, викладачів, 
аспірантів, студентів юридичних спеціальностей ВНЗ, а також всіх, хто 
цікавиться зазначеною проблемою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79647  
 
Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рев'юк 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)  Монографія "Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення 

інвестицій в економіку: теорія та практика її застосування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рев'юк Н.В. Іпотека як господарсько-правова 

конструкція залучення інвестицій в економіку : теорія та практика її 
застосування. - Харків : Кроссроуд, 2017. - 172 с. 

 
Анотація   

У монографії викладені результати дослідження іпотеки як 
господарсько-правової конструкції залучення інвестицій в економіку, 
яка скріплює в один економіко-правовий вузол господарсько- 
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виробничі і організаційно-господарські відносини та передбачає 
використання суб'єктами господарювання матеріальних активів з 
метою отримання фінансового капіталу (інвестицій).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79648  
 
Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короткий Вадим В'ячеславович, Пролигін Олександр Валерійович, 
Пролигін Дмитро Олександрович, Рощенко Тетяна Сергіївна, Сукач 
Олексій Михайлович, Федченко Сергій Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МОНСТР СОФТВЕР 
ГРУП" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79649  
 
Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вларні Олена Анатоліївна  
 
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 художнього фільму "Володар Лісу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій художнього фільму-казки для дітей та дорослих, створений 
на етнічній основі з використанням образів української міфології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79650  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитроца Леся Павлівна, Палій Володимир Михайлович, Приймак 
Микола Володимирович, Василенко Ярослав Пилипович  

 
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 "Аналіз RR-інтервалів та оцінка 
варіабельності серцевого ритму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для визначення (візуалізації) 
змінного періоду серцевого ритму пацієнтів після фізичного 
навантаження. Програма дає можливість визначити діагностичні 
ознаки при статистичній обробці RR-інтервалів електрокардіограми 
після дії на організм людини фізичного навантаження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79651  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитроца Леся Павлівна, Палка Олег Вікторович, Приймак Микола 
Володимирович, Василенко Ярослав Пилипович  

 
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 "Фур'є-аналіз функцій зі змінним періодом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для дослідження періодичних функцій зі змінним 
періодом, зокрема побудови графіків періодичних функцій, період яких 
є змінним, тобто є функцією побудови графіків змінного періоду, 
автоматичного розрахунку коефіцієнтів Фур'є та побудови графіку 
скінченного ряду Фур'є, визначення відстанні між досліджуваною та 
апроксимаційною функціями, візуалізації результатів Фур'є - аналізу 
функцій зі змінним періодом у вигляді графіка амплітудного спектра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79652  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нірі Михайло 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 "Визначення розмірів об'єкту за допомогою 
Веб-камери" ("Postal Terminal 1.0.")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма складається з двох частин: веб-камера і програмний код для 
взаємодії з нею. Завдяки даному терміналу можна визначити розміри 
об'єкта/посилки за допомогою веб-камери з точністю до сантиметра.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79653  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Оксана Борисівна  
 
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 "Бджілка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів складається із шести малюнків: "Ваніль1", "Ваніль2", 
"Класична1", "Класична2", "Молоко1", "Молоко2". На малюнках 
зображена бджілка у різних варіаціях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79654  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левицька 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)  Науковий твір "Автоматизация процесса расчета плотности и 
поверхностного натяжения расплавов в методе лежащей капли"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У даній роботі розглядається автоматизація процесу розрахунку 
щільності і поверхневого натягу розплавів. Для вирішення 
поставленого завдання розроблений і реалізований алгоритм 
розрахунку щільності і поверхневого натягу високотемпературних 
розплавів за формою лежачої краплі. Це дозволило повністю 
автоматизувати цей процес і звести до мінімуму помилки, які можуть 
бути допущені експериментатором в процесі обчислень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79655  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левицька 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)  Науковий твір "The features of construction the empirical description of 
the drop contour in automation calculations of the surface properties of the 
melts"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі розглядається автоматизація процесу розрахунку щільності і 
поверхневого натягу розплавів в методі лежачої краплі. Для вирішення 
поставленого завдання виведені емпіричні формули аналітичного 
опису чисельного рішення диференціального рівняння Лапласа для 
контуру краплі, що дозволило повністю автоматизувати розрахунок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79656  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туташинський Василь Іванович, Кірютченкова 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)  "Технології (рівень стандарту)" підручник для 10(11) класу закладів 

загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підручника побудований за модульним принципом на основі 
особистісно-зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, проектно-
технологічного та культурологічного підходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79657  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Ніна Борисівна, Новосьолова Валентина 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)  "Українська мова (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 

загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підручника побудований на засадах особистісно-орієнтованого й 
компетентнісного підходів, що визначають його розвивальний 
характер, сприяють соціалізації учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79658  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
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.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підручника побудований на компетентнісних засадах і передбачає 
формування ключових і предметних компетентностей учнів, 
необхідних кожній сучасній людині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79659  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фасоля Анатолій Миколайович, Яценко Таміла Олексіївна, Уліщенко 

Віолетта Валентинівна, Бійчук Галина Леонідівна, Тименко Валентина 
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)  "Українська література (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головне завдання підручника - зацікавити учня художнім твором як 
явищем мистецтва слова, специфічним засобом пізнання світу і себе в 
ньому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79660  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Величко Людмила 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)  "Хімія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підручника побудований на засадах компетентнісного підходу й 
сприятиме ґрунтовному вивченню учнями хімічних сполук і реакцій, 
їхнього широкого застосування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79661  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Петро Володимирович, Мороз Ірина 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)  "Вступ до історії" підручник для 5 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст підручника побудований на українознавчих засадах і допоможе 
учням скласти чітке уявлення про історію України з найдавніших 
часів і до сьогодення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79662  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Порядченко Олександр Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Маестро Тікет Систем" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс "Маестро 
Тікет Систем" ("Маестро Тікет Систем")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програма призначена для службового використання у діяльності 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79663  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трубачов Дмитро Володимирович, Стріляєва Наталя Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕГАР ТЕХНОЛОЖІ 
УКРАЇНА" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Datas БКІ Конектор" ("DBK")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма являє собою комплексну автоматизовану систему 
центрального доступу до сервісів Бюро Кредитних Історій (БКІ).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79664  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малюк Оксана Сергіївна, Кирилюк Вікторія Сильвестрівна  
 
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 "Формування екологозбалансованої інвестиційної 
стратегії підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Малюк О.С. Формування екологозбалансованої 

інвестиційної стратегії підприємства : монографія / О.С. Малюк ,      
В.С. Кирилюк. - Суми : Університетська книга, 2013. - 157 с. 

 
Анотація   

Удосконалено теоретичні та методичні підходи до формування 
екологозбалансованості інвестиційної стратегії підприємства. 
Обґрунтовано та доповнено систему індикаторів оцінки екологічної 
складової даної стратегії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79665  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довбня Світлана Борисівна  
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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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Антикризове управління підприємством" 
Частина 1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто теоретичні та практичні засади антикризового управління 
підприємством. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79666  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнашкіна Тетяна Борисівна, Гончарук Ольга 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Проектний аналіз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику послідовно висвітлено теоретичні та методичні питання 
проектного аналізу. Чималу увагу приділено функціональним 
аспектам проектного аналізу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79667  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довбня Світлана 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 "Антикризове управління підприємством" 
Частина 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто теоретичні та практичні засади антикризового управління 
підприєством.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79668  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Погребна Наталія Емілієвна, Куцова Валентина Зиновіївна, Носко 
Ольга 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 "Поверхнева обробка та відновлення виробів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Поверхнева обробка та відновлення виробів : Навч. 

посібник / Укл. : Н.Е. Погребна, В.З Куцова, О.А. Носко. - Дніпро : 
НМетАУ, 2017. - 77 с. 

 
Анотація   

У творі розглянуто основні технології поверхневого зміцнення деталей 
машин та інших виробів, що дозволить сформувати у студентів 
системний підхід для вирішення актуальних завдань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79669  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лардугін Микола Якович  
 
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)  П'єса для баяна "Буран в степи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79670  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцак Світлана 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)  Сценарій новорічної вистави "Новогодние приключения русалочки в 
одесском дельфинарии "Немо"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

680 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Русалонька, яка ніколи не бачила світ людей, відправляється в 
захоплюючу подорож до дельфінарію. Батько Тритон передає дітям 
чарівну скриньку в дарунок, але її викрадають пірати. Щоб повернути 
скриньку на допомогу Русалоньці приходить приц Ерік, Снігуронька 
та Дід Мороз.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79671  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федірко Наталія Вікторівна, Єфремов Дмитро Петрович, Усик Віра 
Іванівна, Королюк Тетяна Олександрівна, Куценко Тамара Федорівна, 
Волощенко Вікторія Сергіївна, Костенок Ярослава Олександрівна, 
Жданов Володимир 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)  Твір наукового характеру "Практикум "Макроекономіка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79672  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцак Світлана 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)  Сценарій новорічної вистави "Новогодние приключения свинок в 
киевском дельфинарии "Немо"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пригоди сімейства свинок, які змагалися в дельфінарії зі злою 
чаклункою Мілісентою, захоплюють глядачів з першої хвилини. Діти, 
разом з головними героями, мають подолати три перешкоди і зберегти 
чарівний ліхтарик. Саме світло чарівного ліхтарика врятує Санта 
Клауса і поверне всім присутнім світло.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79673  
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Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комплект зображень "Цыпленок "СНІСК-А"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стилізований образ курчати, майбутнього персонажу літературних, 
художніх, аудовізуальних творів, участь якого буде використано у 
різних версіях інформаційно-комерційних проектів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79674  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфремов 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)  Твір наукового характеру "Дистанційний навчальний курс на 

платформі Moodle з науки "Макроекономіка" Макроекономіка - 
Єфремов - EMPA24026U_DIST"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79675  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивенко Андрій Леонідович, Бідняк Наталія Флоріївна  
 
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 науково-технічного характеру "Курс 

лекций по развитию инженерных навыков у детей дошкольного и 
школьного возраста"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79676  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романишин Наталія Юріївна, Курас Дмитро Іванович, Шкуратенко 

Олена Володимирівна, Анатольєва Ольга Іванівна, Дорощук Ніна 
Олександрівна, Прус Віталій Зіновійович, Дзюба Марина Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Дистанційний курс "Історія української культури"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі. 
Зазначений курс складається з шести тем, до складу яких входять 
наступні блоки: лекції по темі, методичні матеріали по темі, презентації 
по темі, тести по темі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79677  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лардугін Микола Якович  
 
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)  Вальс для баяна "Шепот моря"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79678  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петльований Євген Олександрович, Должанський Анатолій 
Михайлович  

 
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)  Конспект лекцій "Організація випробувань"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Петльований Є.О., Должанський А.М. Організація 
випробувань : Конспект лекцій. - Дніпро : РВВ НМетАУ, 2017. - 58 с. 

 
Анотація   

Наведено дані щодо основних положень з організації та матеріального 
оснащення випробувань при здійсненні технічного контролю якості на 
підприємстві, зокрема металургійному. Представлено основні вимоги 
до проведення випробувань і технологічних проб матеріалів (металів) 
та виробів з них. Призначено для студентів спеціальності 152 - 
метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (магістерський 
рівень).  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79679  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапа Марина Вікторівна  
 
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 графічних зображень "Vero Vero Bahessa"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79680  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
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 "МАМО, ВИ 
КУДИ?!/ТAKE MOM TO TAKE SOME"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79681  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
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   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Формат реалити талант-шоу "CYBER HEROES"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79682  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринюк Богдан 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 художній твір "Креген - Душа Воїна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Беручи участь в історичній реконструкції епохи середньовіччя, 
шістнадцятирічний юнак потрапляє у вир неочікуваних подій через 
втручання сил паралельного світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79683  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Сон" - інтерпретація картини Пабло 
Пікассо "Сон"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79684  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романов Олександр Іванович, Федюшина Дарія Михайлівна, Донг Тхі 

Тхо, Нестеренко Микола Миколайович, Верес Леонід Анатолійович  
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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 "Система бездротового доступу на базі технології Li-Fi"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79685  
 
Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйов Сергій Олександрович, Вінничук Михайло Володимирович, 

Бандурка Олена Іванівна, Дзюблик Ірина 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 "Фармакоекономічний аналіз технологій 

етіологічної діагностики вірусних інфекцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє користувачу аналізувати різні 
технології етіологічної діагностики вірусних інфекцій з використанням 
таких показників як діагностичний спектр, чутливість та 
специфічність діагностичного тесту, а також очікуваних значень 
корисності дійсних та хибних результатів діагностики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79686  
 
Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйов Сергій Олександрович, Іванов Микола Олександрович, 

Бандурка Олена Іванівна, Дзюблик Ірина 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 "Клініко-фармацевтичний менеджмент 

вірусних інфекцій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Клініко-фармацевтичний менеджмент 
вірусних інфекцій" дозволяє користувачу аналізувати демографічні, 
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клініко-лабораторні дані та результати фармакотерапії                
пацієнтів з вірусними інфекціями, прогнозувати розвиток основних 
клінічних симптомів та динаміки одужання залежно від вибраної 
фармакотерапії. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79687  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйов Сергій Олександрович, Курсенко Леонід Олексійович, 
Бандурка Олена Іванівна, Дзюблик Ірина 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 "Епідеміологічний аналіз 
вакцинопрофілактики ротавірусної інфекції" ("Ротавірусна інфекція")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє користувачу прогнозувати розвиток 
епідемічного процесу ротавірусної інфекції з використанням 
ретроспективних епідеміологічних даних, а також ефективність різних 
стратегій вакцинопрофілактики населення ротавірусними вакцинами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79688  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаков Антон Валерійович, Папушой Ольга Костянтинівна, 
Наратник Теодор Миколайович, Авдєєнко Гліб Леонідович, Тищенко 
Олена Петрівна, Постернак Богдан Сергійович, Клин Іван 
Миколайович, Середюк Дмитро Олександрович, Якорнов Євгеній 
Аркадійович, Цуканов Олег Федорович  

 
Повне ім'я або 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 "Методологія захисту персональних даних в Wi-Fi мережах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Актуальністю даного наукового твору є захист персональних даних від 
проникнення зовнішніх користувачів через Wi-Fi мережу. Технології 
захисту інформації в Wi-Fi мережах. Визначення найбільш 
ефективного способу захисту інформації, що передається по Wi-Fi 
мережі. Основними завданнями дослідження є: вивчення принципу 
роботи Wi-Fi мережі та виявлення способів несанкціонованого доступу 
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до мережі, знаходження оптимальних способів захисту від 
несанкціонованого доступу до мережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79689  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трикуш Наталія Павлівна, Сегеда Ірина Василівна, Трикуш Павло 
Павлович  

 
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 розрахунку коригуючих мас та прогнозування 
залишкової вібрації при динамічному балансуванні турбоагрегатів 
"TurbineBalancerMaster" ("TurbineBalancerMaster")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано технологію динамічного балансування турбоагрегатів. 
Створено автоматизовану систему, що виконує аналіз рівня вібрації та 
підбір вантажу для її усунення. Удосконалено технологію розрахунків 
коригуючого вантажу для кожного підшипника з метою отримання 
більш точних та швидких результатів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79690  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Микита Миколайович, Крячок Олександр 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 "Auto Semantic Knowledge Network Builder"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Алгоритм і його реалізація у вигляді програмного комплексу 
призначена для автоматичної побудови семантичних мереж знань із 
неструктурованої текстової інформації. Система розпізнає найбільш 
релевантні концепти для даного контексту та будує мережу знань з 
урахуванням лише найбільш високо оцінених концептів по 
відношенню до контенту. Аглоритм будує граф, вершинами якого є 
концепти, а ребрами - відношення між концептами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79691  
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Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутій Вадим 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 "КОРДОН:UA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79692  
 
Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куперштейн Леонід Михайлович, Селезньов Віталій Ігорович, Дончук-
Донцов Петро 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 "Дослідження методів цифрової модуляції 
сигналів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дає змогу пересічному користувачу змоделювати сигнал, 
який передається каналом зв'язку.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79693  
 
Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куперштейн Леонід Михайлович, Селезньов Віталій Ігорович, Дончук-
Донцов Петро 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 "Дослідження методів фізичного та логічного 
кодування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Дана програма дає змогу пересічному користувачу здійснити фізичне 
кодування заданої двійкової послідовності одним з методів та отримати 
відповідне графічне представлення.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79694  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супрун Еліна Владиславівна , Терещенко Сергій 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 "Мультидисциплинарный подход к профилактике и лечению 
периферической полинейропатии и синдрома диабетической стопы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альфа-ліпоєва кислота та вітаміни групи В при застосуванні їх у 
терапевтичних дозах можуть бути ефективно використані в складі 
патогенетичної терапії при лікуванні діабетичної полінейропатії, а 
також для профілактики розвитку синдрому діабетичної стопи та його 
лікування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79695  
 

Дата реєстрації авторського права  08.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, креслення, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідник "Вентиляционное оборудование"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Довідник містить інформацію про технічні характеристики, опис з 
ілюстраціями, кресленнями та графіками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79696  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ричіцький Юрій Миколайович (Юрий Рич)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка музичних творів з текстом "Не изданное"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку увійшли: "И жизнь моя...", "Наплевала", "Не вернусь", 
"Осколки", "Пляж", "Под напряжением".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79697  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Денис Валерійович  
 
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 "Мама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79698  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаров Денис Валерійович  
 
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 "Солнышко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79699  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мясников Георгій Вікторович  
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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 "Керівництво з воєнно-польової терапії (спеціальна частина)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі визначено сучасні науково-обґрунтовані положення щодо 
діагностики та лікування уражень ядерною, хімічною та біологічною 
зброєю. Дане видання призначене для забезпечення єдиного розуміння 
бойової терапевтичної паталогії, методів лікування та профілактики 
ускладнень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79700  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губарева Аделіна Андріївна  
 
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)  Зображення персонажів "Семейство куньих"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79701  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір, збірник творів  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка усних творів "Навчальний курс "Инфопродукт: Максимум 

продаж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник націлений на побудову товарного бізнесу в мережі Інтернет та 
збільшення продажів за допомогою реклами в мережі Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79702  
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Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
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)  Монографія "Регулювання та управління валютними ризиками: 
правовий аспект"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79703  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сільченко Марина Валеріївна  
 
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)  Твір наукового характеру "Інтерактивний підручник з інформатики 
(реалізований у системі Moodle)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79704  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
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)  Стаття "Поняття валютного ризику як правова категорія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79705  
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Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сільченко Марина Валеріївна  
 
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)  Лекції "Відеокурс лекцій з інформатики (для студентів економічних 

спеціальностей)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79706  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гудзенко Юрій 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)  Програмне забезпечення для організації бухгалтерського обліку 

"SmartFox"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79707  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтенко Оксана Володимирівна, Соболевський Анатолій Ігорович  
 
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 "Схрон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Україна. 1947 рік. Командир повстанського загону УПА Орест зимує 
разом зі своєю вагітною дружиною та бійцями в схроні. Через зраду 
їхніх побратимів, схрон знаходить і оточує загін МДБ, яким керує 
капітан Змієв. Постанці приймають бій. Орест опиняється перед 
вибором між бажанням помститися і милосердям.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79708  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Мисько 
Юлія Олегівна, Колган Вікторія Альбертівна  

 
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 ідентифікації 
користувача за відбитками пальців через смартфон з подальшою 
авторизацією" ("Програмний модуль ідентифікації користувача з 
авторизацією")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Під час розробки модуля було визначено недоліки та переваги кожного 
існуючого методу ідентифікації користувачів. Увага зосереджена на 
задачі вдосконалення існуючих засобів захисту інформації 
комп'ютерних систем від несанкціонованого доступу з боку 
неавторизованих користувачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79709  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
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 "Контурная 
пластика латеральной части лба и височной ямки от лобных бугров, с 
помощью канюли в авторской модификации"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79710  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богач Ілона Віталіївна, Опольський Ярослав Віталійович, Комар 
Андрій Сергійович, Романюк Олександр Никифорович  

 
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 "Мобільний додаток для операційної системи 
Android "Аналізатор зображень" ("ImageAnalyzer")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма аналізує зображення, що дає можливість користувачеві 
розпізнавати контент певного зображення. Результатом даного 
розпізнавання є набір ключових слів, що описують його.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79711  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Каплун 
Ірина Сергіївна, Щербатюк Артем Володимирович  

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

якого належить твір  Картографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Захист інформації від несанкціонованого 
копіювання шляхом прив'язки до унікальних параметрів вінчестера і 
використання ключа активації" ("Захист інформації від НСК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для розробки захисту програмного забезпечення було обрано 
середовище Visual Stuudio та мова програмування С#.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79712  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замуреєнко Сергій Олександрович  
 
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 "Карта-схема міста Запоріжжя" ("Карта-схема 
Запоріжжя")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Карта-схема міста Запоріжжя з зображеннями архітектурних, 
культурних та природних пам'яток.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79713  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гишка Ігор Семенович  
 
Повне ім'я або 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 "Ї у виконавській практиці трубача"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядається ергономіка язика, як важливого компонента 
виконавського апарату трубача. Для опанування високим регістром 
труби автор пропонує використовувати спинку і корінь язика в позиції, 
що нагадує його сформованість, як при вимовлянні йотованого звуку 
українського алфавіту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79714  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцевляк 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 "Програмна платформа для управління 
електронними документами "Health  Docs" ("Health  Docs")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для побудови системи реєстрації, управління та 
обміну електронними документами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79715  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єсипок Володимир Миколайович  
 
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 письмовий твір "ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський 
конкурс бандуристів "Кубок Києва" ("Всеукраїнський конкурс 
бандуристів "Кубок Києва")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Конкурс проводиться за ініціативою Національної спілки кобзарів 
України, Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського, в 
межах заходів, спрямованих на розвиток української пісні та мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79716  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хілюк Єгор Володимирович, tigralwovna (псевдонім)  
 
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 "Клієнт-серверний додаток для планування 

робочого часу ІТ-спеціалістів" ("Plannerlntegration")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з веб-додатка для будь-якої операційної системи, 
у якої є доступ до мережі Інтернет, та сервера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79717  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Протопопов Петро Васильович, Протопопов Василь 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 "Теория чисел для любознательных"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник з елементів теорії чисел. Теорію чисел ще 
називають "вищою арифметикою". У книзі розглядаються питання, 
які з різних причин не увійшли до навчальних програм: метод 
порівняння, ланцюгові дроби, діофантові рівняння, старовинні способи 
вирішення задач та інше.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79718  
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Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Support Monitor v.1.18"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для перевірки цілісності даних системи, 
перевірки безпеки доступу до даних та надійності ППЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79719  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуменюк Олександр Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Integro-Safe v.2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для перевірки цілісності даних системи, 
перевірки безпеки доступу до даних та надійності ППЗ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79720  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уривський Леонід Олександрович, Осипчук Сергій Олександрович, 
Чекунов Микола Віталійович, Осипчук Іван Степанович, Киращук 
Василь 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 "Програмний код для IoT-девайсу на базі 
ESP8266 SoC з використанням трьох датчиків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Програмний код, написаний для програмного модуля ESP8266, для 
використання в сфері Інтернету. Ключовою особливістю є 
використання цього коду з метою підключення трьох ІоТ-датчиків 
одночасно до одного модуля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79721  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бровко Володимир Михайлович  
 
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 графічних зображень "SmartApart"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До складу збірки увійшли графічні зображення, які доповнюються 
написом. На зображеннях виконано графічні елементи у вигляді 
будиночка, за яким розташовано малюнок сонечка та стилізованих 
написів "SmartApart", "SMARTAPART" та "Home away from home". 
Кожне зображення є логічно завершеним та таким, що має самостійне 
значення і може використовуватися окремо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79722  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Сергій Миколайович  
 
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 "Апаратно-програмний комплекс "Ракіта-
ФМ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79723  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихий Володимир Вікторович  
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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 повнометражного ігрового фільму "БЛІНДАЖ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79724  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихий Володимир Вікторович, Матвієнко Євген Володимирович  
 
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)  Збірка сценаріїв багатосерійного фільму "КВАДРАТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

1987 рік. У провінційному українському місті розгортаються 
драматичні та містичні детективні події навколо дітей, які грають у 
популярну гру з м'ячем - КВАДРАТ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79725  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полторацький Антон Олександрович, tigralwovna (псевдонім)  
 
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 "Програмна система для проведення 

інтерактивних квестів з елементами доповненої реальності" ("AR 
Quest Challenge")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з мобільного додатка для операційної системи 
iOS та сервера. Система надає можливість створити квест з елементами 
геопозиціонування, а також проходити створені раніше квести.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79726  
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Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потоцький Олег 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)  Малюнок "Авторська розробка словесно-графічного позначення 
"ДОБРИЙ ДРУГ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення представлене у вигляді пивної кришки із зубчастими 
виступами по краях, розташованої на червоному фоні. Всередині 
кришки міститься напис "Добрий друг", а в верхній частині дугою 
розміщено словосполучення "craft put".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79727  
 
Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амеліна Анна 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 "Принципи кодифікації цивільного законодавства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Амеліна А.С. Принципи кодифікації цивільного 
законодавства // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія право. - 2015. - Випуск 30. Том 1. - С. 106-109. 

 
Анотація   

У статті висвітлено сутність та зміст поняття "принципи", "принципи 
кодифікацій цивільного законодавства". Проаналізовано підходи 
різних учених щодо визначення поняття "принципи". Аналізуються 
принципи кодифікаційної діяльності й кодифікації законодавства. 
Узагальнюючи дослідження автор конкретизує та формулює принципи 
кодифікації цивільного законодавства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79728  
 
Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амеліна Анна Сергіївна  
 
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 "Страхування як вид забезпечення зобов'язань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії досліджено сучасний стан основних теоретичних та 
правових проблем стосовно страхування як виду забезпечення 
зобов'язань. Розроблені науково обґрунтовані висновки, пропозиції та 
рекомендації можуть слугувати базою для подальших правових 
досліджень у сфері загальної теорії забезпечення виконання 
зобов'язань та страхування як нетрадиційного виду. На основі аналізу 
наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених розглядаються види 
забезпечення виконання зобов'язань, теоретичні, методологічні та 
правові основи страхування, а також договір страхування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79729  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амеліна Анна 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 "Понятие и правовая сущность кодификации гражданского 
права"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Анна Амелина. Понятие и правовая сущность 

кодификации гражданского права // LEGEA SI VIATA. Revista 
stiinsifico-practica. - IANUARIE, 2015. - C. 3-6. 

 
Анотація   

У статті здійснюється теоретичне дослідження поняття та змісту 
кодифікації. Здійснюється аналіз юридичної літератури по 
дослідженню поняття "кодифікація", "кодифікація законодавства". 
Автор аналізує точки зору вчених, які стосуються кодифікації, та дає 
власне визначення поняття кодифікації цивільного права.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79730  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свиридова Раїса 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 ужиткового мистецтва "Колекція верхнього одягу "Superstar"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79731  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка казок "Натхнення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли: "Духмяний чарівник", "Мамині руки", 
"Таємничий ліс", "Дивна макітра", "Сучасний Гуллівер", "Надихаючі 
міста", "Метелик і Сонце", "Перекотиполе", "Перетворення", "Сонце і 
Вода", "Дві сестри", "Мозок-трансформер", "Душа, яка мріяла про 
море", "Сонце з палаючим серцем", "Організм комора", 
"Трудівники", "Серце-квітка", "Дві іскри", "Приборкувач", "Рідні 
брати", "Дерева Любові", "Ведмедик", "Два кошеня", "Падишах", 
"Сучасний Амур", "Рибак і рибка", "Рятівник", "Намальована 
любов", "Лісова квітка", "Ювелір", "Джміль вихователь", 
"Невразлива Любов", "Два їжачка", "Опустілий сад", "Мушля", 
"Душа", "Живі діаманти", "Цінності", "Чари грозового дощу", 
"Викрадач сердець", "Море Любові", "Загадкове Чудовисько".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79732  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сажко Галина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерактивний електронний навчальний 
посібник "Використання системи Mathcad у прикладних задачах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник сприяє більш швидкому, ефективному, гармонійному 
формуванню умінь та навичок роботи студентів з указаним 
математичним пакетом, дозволяє студентам побудувати особисту 
траєкторію навчання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79733  
 
Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина Ірина Володимирівна  
 
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 України. Робочий 
зошит для самостійної роботи на практичних заняттях для студентів 
денної форми навчання інженерних та інженерно-педагогічних 
спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розроблено практичні завдання з дисципліни "Історія 
України", що дозволяє сформулювати відповідні компетентності в 
процесі навчання за бакалаврськими програмами у вищих навчальних 
закладах педагогічного та інженерно-педагогічного профілю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79734  
 
Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варич Оксана Петрівна, Коваленко Денис Володимирович  
 
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 "Теоретико-правові основи 
освіти: навчально-методичний посібник"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір включає опис дидактичної структури курсу, структуроване 
викладення змісту кожної теми, методичні поради, навчальні завдання, 
порядок та критерії оцінювання знань студентів, завдання для 
поточного контролю, завдання для самостійної роботи, таблиці, схеми, 
малюнки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79735  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варич Оксана Петрівна, Васильєва Ірина Григорівна  
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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 "Правові основи державного 
устрою сучасної України: робочий зошит для самостійної роботи на 
практичних заняттях для студентів 4 курсу денної форми навчання всіх 
спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розроблено систему завдань з урахуванням таксономонії цілей 
за Б. Блумом. Робочий зошит включає таблиці, схеми, завдання на 
здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях, 
розбивати інформацію на компоненти тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79736  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варич Оксана Петрівна, Васильєва Ірина Григорівна, Васильєва 

Наталія Георгіївна  
 
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 "Договірне право України: 

робочий зошит для самостійної роботи на практичних заняттях для 
студентів магістратури денної форми навчання зі спеціальностей: 073 
"Менеджмент" спеціалізації "Управління навчальним закладом", 073 
"Менеджмент"спеціалізації "Менеджмент організацій та 
адміністрування" та 074 "Публічне управління та адміністрування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розроблено систему завдань з урахуванням таксономонії цілей 
за Б. Блумом. Робочий зошит включає таблиці, схеми, завдання на 
здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях, 
розбивати інформацію на компоненти тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79737  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Люлькіс Марина Миколаївна  
 
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 "Lumar"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79738  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самолюк Юрій 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 "Global Business Assistant" ("GB Assistant")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення призначене для замовлення та 
адміністрування руху товарів від виробника до кінцевого споживача.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79739  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рейдемейстер Олексій Геннадійович, Калашник Володимир 
Олександрович, Шикунов Олександр Анатолійович, Шапошник 
Владислав Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Типова методика проведення випробувань 
кришки люка піввагона"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Типова методика встановлює основні вимоги до методів проведення 
випробувань кришки люка піввагона. Передбачені статичні 
випробування на міцність з оцінкою напруженого стану елементів 
кришки люка, динамічні міцності випробувань з визначенням та 
оцінкою динамічних напружень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79740  
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Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модель зрушення потягу локомотивом з 
асинхронними тяговими двигунами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблена програма являє собою модель для розрахунку 
електромагнітного тягового моменту  на валу асинхронного тягового 
двигуна локомотива та навантаження елементів привода в режимі 
зрушення потяга локомотивом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79741  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рейдемейстер Олексій Геннадійович, Калашник Володимир 
Олександрович, Шикунов Олександр Анатолійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Типова методика проведення випробувань 

рухомого складу з вписування в габарит, криві малого радіусу та 
визначення геометричних розмірів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Типова методика проведення випробувань рухомого складу з 
вписування в габарит, криві малого радіусу та визначення 
геометричних розмірів встановлює основні вимоги до методів 
проведення наступних випробувань: рухомого складу з вписування в 
габарит; вагонів вантажних та пасажирських з проходження кривих 
малого радіусу; рухомого складу з визначення геометричних розмірів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79742  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рейдемейстер Олексій Геннадійович, Калашник Володимир 
Олександрович, Шикунов Олександр Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Типова методика проведення випробувань з 
визначення параметрів ресорного підвішування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Типова методика розповсюджується як на окремі типи візків 
вантажних або пасажирських вагонів, так і візків в складі вагона. 
Типова методика призначена для експериментальної перевірки 
відповідності ресорного підвішування візків вимогам нормативних 
документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79743  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Дашко Володимир Олександрович, Черняк 
Максим Євгенійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smiddle Smart Label v.1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79744  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гура Ольга Геннадіївна (Limfa)  
 
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 "Вальс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір надихає любити життя, радіти йому, вірити у прекрасне та добро. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79745  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пісоцький Володимир 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)  Типовий сценарій телевізійної програми тревел-шоу "Тревелмания"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79746  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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 "Ностальгія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кримський пейзаж. На картині зображена морська набережна у вечірні/ 
нічні часи. Намальвана яскравими, різнокольоровими фарбами на 
наждачному папері.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79747  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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 "Подумати про вічне"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Концептуалізм. Чоловік у човні,  дивлячись на величезний місяць, 
розмірковує про те, що наше земне життя - це лише мить у вимирі 
вічного існування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79748  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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 "Соняхи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення - пейзаж, намальований у стилі примітивізму. На картині, 
зображено поле з соняхами, серед якого йде помаранчева дорога 
наснаги та щастя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79749  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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 "Ностальгія "Айя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення - пейзаж. Загальний фон картини червоний. Праворуч, на 
передньому плані, на фоні жовтої скелі зображено дерево з коричневим, 
гладким стовбуром та зеленим листям. На центральному плані до 
горизонту намальовано різнокольорову дорогу. Ліворуч зображено 
зелень. На небі зображено сонце.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79750  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воткаленко Олена Вікторівна (Лена Воткаленко, Lena Votkalenko, Л.В.)  
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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)  Картина "Ламкість світу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення - стиль концептуалізм. На картині зображено земну кулю у 
скляному посуді з деревом життя, що виходить з нього у вигляді 
стеблин з листям, яке підтримують долоні людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79751  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоженко Анатолій Іванович, Бірюков Віктор Сергійович  
 
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)  Науковий твір "Концепция надежности пространственно-временного 
континуума здоровья человека"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячений вивченню властивостей просторово-часового 
континуума здоров'я людини з позицій концепції надійності складних 
систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79752  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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 "Дух природи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оригінальне зображення пейзажу. Дух природи символізує хвойне 
дерево в нетрадиційному виконанні, дерево намальовано на фоні білої 
скелі з кремовими штрихами, завитками. На задньому плані зображено  
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водяний простір сіро-синього кольору з повітряним горизонтом та 
сонячними променями крізь хмари.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79753  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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 "Мімоза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мімоза у вазі в жовтогарячих кольорах на блакитно-фіолетовому фоні 
з помаранчевими вкрапленнями, пастель.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79754  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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 "Бузок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Натюрморт, бузок у прозорій круглій вазі. Полотно картини розділено 
на зони, котрі заповнені ніжно-рожевим кольором.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79755  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анікєєв Сергій Олександрович (Сергей Аникеев)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Жизнь на колёсах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79756  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войнаренко Михайло Петрович, Миколюк 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)  Літературний письмовий твір "Методика діагностики рівня 

енергетичної безпеки машинобудівного підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79757  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марін Данило Сергійович, Кириленко Ігор Геннадійович, Люлякін 

Олександр Сергійович, Сухорукова Софія Володимирівна, Желєзнов 
Захар 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 "Ouu"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79758  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марін Данило Сергійович, Люлякін Олександр Сергійович, Желєзнов 

Захар Олександрович, Сухорукова Софія Володимирівна  
 
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 "One Hundred"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79759  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюхов Артем Євгенович, Ободяк Віктор Корнелійович, Горішняк 
Андрій Олександрович  

 
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 "Equilibrium of drop"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку умов деформації краплі під дією 
газового потоку з визначенням її форми залежно від дії зовнішніх сил. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79760  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марін Данило Сергійович, Кириленко Ігор Геннадійович, Люлякін 
Олександр Сергійович, Сухорукова Софія Володимирівна, Желєзнов 
Захар 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 "Run"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79761  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смачило Валентина 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)  Науковий твір "Механізм управління кадровим потенціалом на основі 
концепції синергії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір передбачає розробку методики оцінювання, безпосереднє 
оцінювання кадрового потенціалу працівників та підприємства, 
здійснення управлінського впливу, розрахунок динамічних змін 
відповідно до цілей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79762  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марін Данило Сергійович, Люлякін Олександр Сергійович, Желєзнов 

Захар Олександрович, Сухорукова Софія Володимирівна  
 
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 "Tempest"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79763  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галелюка Ігор Богданович, Романов Володимир Олександрович, 
Вороненко Олександр Володимирович  

 
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 "Програмне забезпечення координатора 

бездротової сенсорної мережі для експрес-діагностики стану 
біологічних об'єктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для об'єднання бездротових сенсорів у мережу, 
підтримання працездатності мережі та керування процесом 
вимірювання відповідно до задач користувача.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79764  
 
Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галелюка Ігор Богданович, Романов Володимир Олександрович, 
Вороненко Олександр Володимирович  

 
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 "Програмне забезпечення пристрою 
спряження ZigBee/USB бездротової сенсорної мережі для експрес-
діагностики стану біологічних об'єктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення роботи пристрою спряження 
ZigBee/USB з метою встановлення бездротового каналу передачі даних 
між координатором мережі та ПК.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79765  
 
Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галелюка Ігор Богданович, Романов Володимир Олександрович, 
Вороненко Олександр Володимирович  

 
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 "Програмне забезпечення вузла бездротової 
сенсорної мережі для експрес-діагностики стану біологічних об'єктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення безперервної роботи вузла, 
підключення вузла до діючої бездротової мережі, проведення 
вимірювань, зберігання та передавання результатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79766  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечепуренко Дмитро 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 "Адаптивный универсальный шаблон Shop-
Store 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79767  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечепуренко Дмитро 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 "TechStore - адаптивный универсальный 
шаблон"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79768  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечепуренко Дмитро 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 "Luxury - адаптивный универсальный 
шаблон"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79769  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганзінін 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "На изломе времен (первый, второй 
сезон)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79770  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушаков Денис В'ячеславович, Главчев Дмитро Максимович, Рожков 

Олексій Генадійович  
 
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 "Путь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79771  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Главчев Дмитро Максимович  
 
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 для бортової 
розрахункової системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма дозволяє в реальному часі виконувати лінеаризацію 
перетворень в рамках геометричної теорії керування, яка проводиться 
завдяки виконанню перевірки інволютивності даних, що подаються на 
вихід.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79772  
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Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарченко Катерина (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)  Твір образотворчого мистецтва "Memory art"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79773  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Етикетки та ілюстрації лікарського засобу 
"НЕЙРОЦИТИН"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79774  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанська Ольга 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)  Книга "ЖИВА АБЕТКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79775  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нідзельський Михайло Якович, Давиденко Ганна Миколаївна, 
Кузнєцов 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)  Навчальний посібник "Ортопедична стоматологія для лікарів-
інтернів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник підготовлений відповідно до типового навчального плану та 
програми для підготовки лікарів в інтернатурі з фаху "Стоматологія" 
на циклі з ортопедичної стоматології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79776  
 
Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Компаративна 
оцінка бізнес-практик корпоративної соціальної відповідальності: ЄС і 
Україна (2015-2015 рр.). Дослідження"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79777  
 
Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кепкало Роман Ігоревич  
 
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 для анімаційного фільму "THE TRAP (ПАСТКА)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Сценарій про спортсменку - колишнього чемпіона з біатлону, що 
відчайдушно намагається відновити свою форму після жахливої 
травми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79778  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Етикетки та ілюстрації лікарського засобу 
"ТИВОРЕЛЬ (TIVOR-L)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79779  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Бугріменко Роман Михайлович, Безгінова 
Любов Іванівна, Зонвіре Остін  

 
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 формування конкурентних переваг 
підприємств роздрібної торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика ґрунтується на принципах системного та процесного підходів 
та передбачає послідовну реалізацію п'яти виокремлених етапів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79780  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Поліна Василівна, Бугріменко Роман Михайлович, Безгінова 
Любов Іванівна, Зонвіре Остін  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський державний університет харчування та торгівлі 
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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 оцінки майбутньої ліквідності та 
платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі на основі 
прогнозування основних статей фінансової звітності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика ґрунтується на принципах системного та процесного підходів 
та передбачає послідовну реалізацію п'яти виокремлених етапів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79781  
 
Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Бугріменко Роман Михайлович, Смірнова 

Поліна Василівна, Безгінова Любов 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 розробки ефективної політики 

фінансування оборотних активів торговельного підприємства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика дозволить приймати ефективні управлінські рішення в сфері 
оборотного капіталу, пов'язані з формуванням його обсягу, структури 
та складу в різних часових періодах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79782  
 
Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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 "Проблеми співіснування фінансового та податкового 

обліку в Європейському союзі (на прикладі Великобританії)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рябчук О.Г. Проблеми співіснування фінансового та 

податкового обліку в Європейському союзі (на прикладі 
Великобританії) // Малий і середній. - 2013. - № 3 (54). - С. 107-112. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано необхідність вивчення специфіки ведення 
податкового і фінансового обліку у Великобританії, досліджено  
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розвиток бухгалтерського законодавства  та британських професійних 
бухгалтерських організацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79783  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Постіл Степан 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)  Навчальний посібник "Сase-технології. Міждисциплінарне 
інформаційне моделювання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику зібрано та систематизовано регламентні проекти і 
документи щодо життєвого циклу програмного продукту та підготовки 
фахівців з інформаційних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79784  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацелюх Наталія Петрівна, Максименко Іван Андрійович, 

Мартиненко Валентина Віталіївна, Теліщук Микола Миколайович, 
Корж Марина Анатоліївна, Нікончук Вікторія Віталіївна, Рябокінь 
Тарас Васильович, 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)  Навчальний твір "Економічні теорії в системі наукових економічних 
знань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник включає в себе дев'ять розділів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79785  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сторожук Тетяна Миколаївна, Дружинська Наталія Сергіївна  
 
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 "Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 
підприємств лісового господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сторожук Т.М., Дружинська Н.С. Інформаційне 
забезпечення фінансового менеджменту підприємств лісового 
господарства // Фінанси України. - 2017. - № 7. - С. 102-115. 

 
Анотація   

У творі обґрунтовано потребу інформаційного забезпечення 
фінансового менеджменту через запровадження бухгалтерського обліку 
державних лісових ресурсів на підприємствах лісового господарства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79786  
 
Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечаюк 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)  Науковий твір "Трансформаційні зміни в Європейському Союзі в 
1980-х роках та формування "Євроскептицизму"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Нечаюк І.О. Трансформаційні зміни в Європейському 
Союзі в 1980-х роках та формування "Євроскептицизму // Науковий 
вісник дипломатичної академії України. - 2009. - № 15. - С. 221-227. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79787  
 
Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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 "Ціна і цінність аудиторських послуг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Салямон-Міхєєва К.Д., Салямон В.П. Ціна і цінність 
аудиторських послуг // Економіка & Держава. - 2017. - № 6. - С. 31-33. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79788  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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 наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Готельно-ресторанна справа 
(самостійна робота студентів)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Готельно-ресторанна справа (самостійна робота 
студентів)  : Навчально-методичний посібник  / За ред. проф.             
В.М. Клапчука / Факультет туризму ДВНЗ "Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника". - Івано-Франківськ : 
"Фоліант", 2017. - 408 с. 

 
Анотація   

У посібнику упорядковано методичні матеріали для самостійної роботи 
з дисципліни "Готельно-ресторанна справа" з елементами 
дистанційного навчання та використання інформаційних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79789  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котенко Руслан Михайлович  
 
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 "Туристично-екскурсійна справа на Прикарпатті у 70-80-
ті роки ХХ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Котенко Р.М. Туристично-екскурсійна справа на 
Прикарпатті у 70-80-ті роки ХХ століття / Монографія / Р.М. Котенко. - 
Івано-Франківськ : НАІР, 2017. - 244 с. 

 
Анотація   

У науковій праці реперезентоване комплексне дослідження 
інституційної структури, форм, методів та напрямів розвитку 
туристично-екскурсійної справи на Прикарпатті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79790  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІНСТАРС 
ТЕХНОЛОДЖІ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сервіс видачі миттєвих споживчих кредитів 
фізичним особам "Beyond Broke"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для миттєвої купівлі в кредит товарів та послуг 
в online-магазинах, що вбудовується на стороні електронних платіжних 
систем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79791  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мендела Ірина Ярославівна  
 
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 з дисципліни "Ціноутворення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мендела І.Я. Ціноутворення / І.Я. Мендела. - Івано-
Франківськ : Вид-во "Фоліант", 2015. - 74 с. 

 
Анотація   

У посібнику розглянуті питання цінової політики, механізму та 
особливостей цінової політики підприємств готельного бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79792  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архипова Світлана Петрівна, Польова Леся Василівна  
 
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 "Професійна підготовка менеджерів туризму в Польщі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Архипова С.П., Польова Л.В. Професійна підготовка 
менеджерів туризму в Польщі : монографія / Світлана Архипова, Леся 
Польова / Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького. - Івано-Франківськ : НАІР, 2012. - 297 с. 
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Анотація   
У монографії охарактеризовано становлення і розвиток професійної 
підготовки менеджерів туризму в Польщі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79793  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Польова Леся Василівна  
 
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 "Корпоративна культура. Діловий 
етикет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Польова Л.В. Корпоративна культура. Діловий 
етикет : Навчально-методичний посібник / Л.В. Польова. - Івано-
Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2017. - 280 с. 

 
Анотація   

У піосібнику викладено лекційний матеріал, тестові й індивідуальні 
завдання, питання для самостійної підготовки студентів, список 
рекомендованої літератури з дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79794  
 
Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котенко Руслан Михайлович  
 
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 "Лабораторний практикум-тренінг з 
організації готельного господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Котенко Р.М. Лабораторний практикум-тренінг з 
організації готельного господарства: навчально-методичний посібник / 
Р.М. Котенко. Івано-Франківськ : "Територія друку", 2015. - 104 с. 

 
Анотація   

Посібник містить рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Організація готельного господарства".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79795  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новосьолов Олександр Васильович  
 
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 "Методологія та організація 
наукових досліджень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новосьолов О.В. Методологія та організація наукових 
досліджень : навчально-методичний посібник  / Укладач :                   
О.В. Новосьолов - Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2017. - 100 с. 

 
Анотація   

У посібнику розглянуто історію становлення та розвитку науки, 
організацію та методологію наукових досліджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79796  
 
Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новосьолов Олександр Васильович  
 
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 "Інноваційні технології в готельно-
ресторанній та курортній справі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новосьолов О. В. Інноваційні технології в готельно-
ресторанній та курортній справі: навчально-методичний посібник / 
Укладач : О.В. Новосьолов - Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 
2017. - 48 с. 

 
Анотація   

У посібнику узагальнено та викладено найважливіші аспекти теорії 
інноватики: предмет, завдання та концепції інноваційного розвитку в 
ГРС та КС.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79797  
 
Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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 наукового характеру, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Навчальні програми фахових 
дисциплін для підготовки бакалаврів спеціальності "Готельно-
ресторанна справа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Навчальні програми фахових дисциплін для 

підготовки бакалаврів спеціальності "Готельно-ресторанна справа" : 
Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука / 
Факультет туризму / ДВНЗ "Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника". - Івано-Франківськ : "Фоліант", 
2017. - 220 с. 

 
Анотація   

Посібник рекомендований для студентів ВНЗ денної та заочної форм 
навчання за спеціальністю "Готельно-ресторанна справа".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79798  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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 наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Транспорт і зв'язок Галичини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клапчук В.М. Транспорт і зв'язок Галичини : 

монографія / В.М. Клапчук / Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Фоліант, 
2016. - 672 с., таб.: 160, рис.: 3, іл.: 706, бібл.: с. 661-671. 

 
Анотація   

Монографія складається з 9 розділів, що характеризують всі види 
транспорту та поштово-телеграфний зв'язок Галичини від часу їх 
заснування до початку Другої світової війни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79799  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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 наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Організація рекреаційних послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Клапчук В.М. Організація рекреаційних послуг : 

Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук. - Івано-Франківськ : 
Фоліант, 2017. - 263 с. 
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Анотація   
У посібнику викладено лекційний матеріал та плани семінарських 
занять з курсу "Організація рекреаційних послуг".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79800  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
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 наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Сільське господарство Галичини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Клапчук В.М. Сільське господарство Галичини : 

монографія / В.М. Клапчук / Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Фоліант, 
2015. - 336 с., табл.: 252, рис.: 10, іл.: с. 299-304, дод.: с. 305-335. 

 
Анотація   

Монографія складається з шести розділів, що характеризують етапи 
зародження та розвитку сільського господарства Галичини з початку 
ХІІІ століття до початку Другої світової війни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79801  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подкоритова Лариса 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 письмовий твір наукового характеру "Рефлексія, 

самопізнання, психологічна самодопомога: тренінги та арт-
терапевтичні методики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Подкоритова Л.О. Рефлексія, самопізнання, 

психологічна самодопомога : тренінги та арт-терапевтичні методики. 
Хмельницький : Центр інноваційної педагогіки та психології 
Хмельницького національного університету, 2018. - 120 с. 

 
Анотація   

В книзі представлено авторські напрацювання за 2009-2016 роки: 
психологічні заняття - тренінги та методики арт-терапевтичного 
спрямування. Розробка авторських методик і тренінгів є одним зі 
способів не лише розвернути власну майстерність, оновити власні 
знання, а й сприяти розвитку майстерності і знань інших людей, 
надихати їх до власної професійної творчості та професійного 
зростання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79802  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаренко Катерина 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 "Ігрове програмне забезпечення з 
використанням віртуальної реальності: "Shooter" на платформі UE4" 
("Western Shooting Range")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з кількох компонентів. Серед них компоненти, 
що відповідають за керування ігровим процесом, за керування гравцем, 
за генерування об'єктів на сцені та за генерування мішеней у грі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79803  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Князєва Марія Олексіївна  
 
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 "StartIdea"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для пошуку команди для нових проектів, а 
також для фінансування цих проектів. Пошук фінансування 
проводиться тільки для технічних та творчих проектів, що мають 
кінцеву мету та визначені терміни реалізування проекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79804  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мясоутов Шаміль Каюмович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 
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 наукового характеру "Исторический 
очерк "Чингиз-Хан"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі розкривається життя та діяльність Чингіз-Хана з дня його 
народження і до смерті. Показана роль у відображенні забутої країни 
Алтай та створення найпотужнішої армії в світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79805  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альошин Сергій 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 "Пакет прикладних програм "Розподілена 
інформаційна система контролю знань студентів "Тестер" ("РІС 
"Тестер")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації складання тестових завдань 
та проведення тестування студентів з використанням персональних 
комп'ютерів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79806  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Каплун 
Ірина Сергіївна, Щербатюк Артем 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 "Мережева гра "Війна вірусів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі теоретичних матеріалів було створено програмну реалізацію 
гри "Війна вірусів". Розроблено інтерфейс користувача, реалізовано 
визначення переможця, створено інструкцію користувача для роботи з 
програмою.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79807  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Каплун 
Ірина Сергіївна, Щербатюк Артем 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 "Розробка контролеру кодового доступу до 

сейфа на мікроконтролері Arduino"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі реалізовано можливість доступу до шестизначного 
замка, код якого користувач може змінювати в режимі програмування 
контролера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79808  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Каплун 

Ірина Сергіївна, Щербатюк Артем 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 "Автоматизація криптографічного алгоритму 

"Twofish"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі проведено аналіз існуючих криптографічних систем. 
Розглянуто та досліджено симетричний блоковий криптографічний 
алгоритм шифрування Twofish.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79809  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мокін Віталій Борисович, Боцула Мирослав Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
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 "Інформаційно-пошукова веб-система з 
відкритих даних "ISOData"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує реєстрацію та інформаційно-пошукові функції по 
метаданих гіперпосилань на відкриті дані - дані у форматах, що 
дозволяють автоматизоване оброблення електронними засобами, 
вільний та безоплатний доступ до них, а також їх подальше 
використання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79810  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власюк Анатолій Іванович, Багдасарян Георгій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Ескіз дизайну логотипа "Вінницький 
національний технічний університет" ("Дизайн логотипу "ВНТУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою зображення кола, що утворено написом "Вінницький 
національний технічний університет" українською та англійською 
мовами. Концептуально до цього напису розташовані півкола, виконані 
кольорами державного прапора України: жовтим та блакитним. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79811  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір навчального характеру "Методика тренінгу "Розвиток 
емоційного інтелекту. Вчимося керувати емоціями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Тренінг розрахований на студентів молодших курсів. Мета - розвиток 
емоційної компетентності студентів на основі формування навичок 
саморегуляції психоемоційних станів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79812  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бочарова Надія Аваківна  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Удосконалення механізму 
впровадження корпоративної соціальної відповідальності на АТП"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79813  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновалов Петро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль Платформа комплексної 
інформаційної системи # DigitalАgriBusiness"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплекс інтегрованих програмних продуктів (компонентів 
комплексу) для забезпечення взаємодії та обміну даними між ними.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79814  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альбокрінов Андрій Анатолійович, Фесенко Улболган 
Абдулхамітівна, Холявко Олексій Олексійович  

 
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 "Розрахунок максимального об'єму місцевого 
анестетика за допомогою номограми"   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

736 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано спосіб розрахунку максимального об'єму місцевого 
анестетика при проведенні місцевого та регіонального знеболення під 
час та після оперативних втручань в різних галузях медицини шляхом 
використання номограми для розрахунку максимального об'єму 
місцевого анестетика, що зменшить часові витрати на вищезгадані 
підрахунки при використанні різних концентрацій місцевих 
анестетиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79815  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламар В'ячеслав Олексійович, Нємцов Микита В'ячеславович, 
Бараненко Данило 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 "Web-система моніторинга громадського 
транспорту для пасажирів Фловер" ("Фловер")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79816  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів виробів для творчості "Retouch"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Набір для творчості "Каркас" на липучках і наліпки до нього 
призначені для творчості та навчання. Наліпки будуть різних форм та 
виконані з різних матеріалів. Це будуть елементи природи, букви, 
довільні абстракції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79817  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полозова Віра Олександрівна  
 
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)  Збірка музичних творів "Vera Foreva Vol.22"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з наступних творів без тексту: "Generic intro", 
"Skyline", "Lonlyness", "Triator theme", "Fall in love", "Resolution", 
"Love theme". Музичні твори можуть бути використані як теми для 
кінофільмів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79818  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Валерія Владиславівна  
 
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 "SMILE BAR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79819  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Система профессионального 
косметического отбеливания зубов "SHINE SMILE" ("SHINE SMILE")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79820  
 
Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Гліб 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 "Програмна система для перевірки 

достовірності якості товарів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний програмний продукт є програмою для перевірки достовірності 
якості товарів. Метод проектування - платформа .NET, система 
розробки об'єктно-орієнтованих продуктів Microsoft Visual Studio 2017, 
мова програмування С#, а також система управління реплікованою 
розподіленою базою даних.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79821  
 
Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Люлькіс Марина 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)  Графічне зображення "Зображення логотипу "Lumar"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  79822  
 
Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
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)  Науково-літературний твір "Стартап "Зменшення ритуального 

навантаження на земельні ресурси територіальних громад шляхом 
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                                                           застосування колумбаріїв, склепів та/або кумулятивного поєднання        
їх варіантів, які адаптовані до поточних, оперативних та/або 
стратегічних вимог, сервісів, побажань індивідуумів, їх родин, 
територіальних громад, відомств, фірм, громадських об'єднань тощо. 
На прикладі ритуального господарства у м. Києві" ("KC-UA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зменшення ритуального навантаження на земельні ресурси 
територіальних громад шляхом застосування колумбаріїв, склепів 
та/або кумулятивного поєднання їх варіантів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79823  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Алгоритм действий 

специалиста по косметическому отбеливанию зубов "SHINE SMILE" 
("SHINE SMILE")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79824  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Різник Вячеслав Володимирович, Різник Надія 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 "Парадигма сучасної смарт-освіти епохи суспільства 

знань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В'ячеслав Різник, Надія Різник. Парадигма сучасної 

смарт-освіти епохи суспільства знань // HUMANITARIUM. Педагогіка. - 
2018. - Том. 40, випуск 2. - С. 77-85. 

 
Анотація   

Розкрито сутність поняття "смарт-освіта". Доведено, що розвиток 
суспільства знань вимагає переходу до реалізації парадигми смарт-
освіти, спрямованої на здобуття компетентностей, необхідних для 
адаптивної взаємодії з оточуючим середовищем.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79825  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Різник Вячеслав Володимирович, Різник Надія 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 "Технологічні аспекти формування готовності 
майбутніх педагогів професійного навчання до професійної діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В'ячеслав Різник, Надія Різник. Технологічні аспекти 

формування готовності майбутніх педагогів професійного навчання до 
професійної діяльності // Теоретична і дидактична філософія. Серія 
"Педагогіка". - 2017. - Випуск 24. - С. 155-165. 

 
Анотація   

Стаття присвячена проблемі формування готовності майбутніх 
педагогів професійного навчання до професійної діяльності. Предметом 
дослідження є технологія формування готовності майбутніх педагогів 
професійного навчання до професійної діяльності. У статті досліджено 
та обґрунтовано структурні компоненти технології формування 
готовності майбутніх педагогів професійного навчання до професійної 
діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79826  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владичинська Анастасія Ігорівна  
 
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)  Усний твір "Перша в Україні Школа сервісу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79827  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрижак Олександр Євгенійович, Величко Віталій Юрійович, 

Приходнюк Віталій Валерійович, Довгий Станіслав Олексійович, 
Трофимчук Олександр Миколайович, Франчук Олег Васильович, 
Горборуков В'ячеслав Вікторович, Попова Марина Андріївна, Глоба 
Лариса Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору 
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 "Трансдисциплінарні Онтологічні Діалоги 
Об'єктно-Орієнтованих Систем (ТОДОС)" ("ІТ-ТОДОС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма реалізує процеси трансдисциплінарної інтеграції 
розподілених інформаційних ресурсів та інтероперабельні процедури 
взаємодії інформаційних систем, які мають значну кількість 
міждисциплінарних відношень та створені на основі використання 
різних інформаційних технологій і стандартів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79828  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Різник Вячеслав Володимирович, Різник Надія 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 "Національні особливості та закордонна практика 

підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Різник В.В., Різник Н.А. Національні особливості та 

закордонна практика підготовки наукових та науково-педагогічних 
кадрів // Молодий вчений. - 2017. - № 10 (50), жовтень. - С. 525-529. 

 
Анотація   

Розкрито національні та закордонні особливості підготовки наукових 
та науково-педагогічних кадрів, котрі є гарантією формування 
високоосвітніх, національно свідомих і патріотично налаштованих 
фахівців. У статті розглянуто роль держави у процесі підготовки 
наукових і науково-педагогічних кадрів освітньої сфери, здійснено 
аналіз джерел їх фінансування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79829  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прима Анастасія Василівна, Сущенко Людмила Петрівна, Путров 
Сергій Юрійович, Колощук Ігор 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 "ПСПК: моніторинг рівнів сформованості 
готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності у 
фітнес-індустрії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма розроблена з метою педагогічної діагностики сформованості 
таких структурних компонентів готовності майбутніх фітнес-тренерів 
як мотиваційно-аксіологічний, інтелектуальний, особистісний та 
оцінно-рефлексивний.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79830  
 
Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черін Андрій 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)  Комп'ютерна програма "GIS SOFTPRO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79831  
 
Дата реєстрації авторського права  15.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Костянтин Іванович, Нікітін Дмитро Миколайович, Петкогло 
Анатолій Миколайович, 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 "Централізоване програмне забезпечення з 
приймання платежів від населення ЕПБ "Платежі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - це єдиний централізований комплекс з приймання 
платежів від населення, що може працювати у режимі Online 24/7 та 
складається з набору модулів, що реалізують функції системи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79832  
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Дата реєстрації авторського права  18.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пірієв Валерій Фарманович  
 
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 "Мистецький проект "Шляхи дружби. 
Равенна - Київ" ("Шляхи дружби. Равенна - Київ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79833  
 
Дата реєстрації авторського права  18.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туник Оксана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"УКРАЇНА" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Керівництво зі 
створення оригінального формату телевізійної програми 
"МІСІЯ:КРАСА!" ("Місія:краса!")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений для виробництва серій телевізійних програм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79834  
 
Дата реєстрації авторського права  19.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухов Андрій Володимирович, Кондаков Валерій Миколайович, 
Войтович Олександр Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІТІ-БАРС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Е-вексель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Комп'ютерна програма забезпечує електронну взаємодію між банками 
та ДКСУ від пошуку судових рішень до друку та інкасацію векселів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79835  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухов Андрій 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 "UKey"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"UKey" - сервіс, що дозволяє легко та швидко додати на сторінки 
Порталу або іншого програмного забезпечення функціональність по 
роботі з електронним цифровим підписом Користувача. Для роботи з 
ЕЦП Користувач повинен завантажити мобільний додаток "UKey". 
Мобільний додаток дозволяє безпечно зберігати, управляти 
електронними цифровими ключами, накладати електронний 
цифровий підпис.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79836  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2018  
 
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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "UnityBase Defense" версії 4.2.5"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма є похідною від комп'ютерної програми 
"UnityBase Defense" та призначена для розробки спеціалізованих 
застосувань для підтримки процесів автоматизації обліку, реєстрації та 
управління, які орієнтовані на специфіку процесів Збройних Сил 
України та інших установ та організацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79837  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
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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 "УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР КРІЗЬ ВІКИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Захід є виставкою афіш українських театрів з архівних фондів музеїв 
театрів та бібліотек України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79838  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Лариса Олександрівна, Гиря Інна 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  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Декоративне панно "Богиня 
Берегиня"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали: домоткане полотно, льон, нитки, тканина, яйце куряче, 
яйце перепелине. Техніки: писанкарство.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79839  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хілуха Оксана Анатоліївна, Кузьмін Олег Євгенович, Ліпич Любов 
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 "Управління інтелектуальним капіталом 
машинобудівних підприємств: теоретичні та прикладні положення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хілуха О.А. Управління інтелектуальним капіталом 
машинобудівних підприємств : теоретичні та прикладні положення : 
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                                                           монографія / О.А. Хілуха, О.Є. Кузьмін, Л.Г. Ліпич. - Луцьк : Вежа-
Друк, 2014. - 200 с. 

 
Анотація   

Наведено теоретичні узагальнення й запропоновано розв'язання 
наукового завдання щодо управління інтелектуальним капіталом 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79840  
 
Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліпич Любов Григорівна, Фатенок-Ткачук Алла 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)  Монографія "Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності машинобудівних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ліпич Л.Г., Фатенок-Ткачук А.О. Формування 
стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних 
підприємств : монографія / Любов Григорівна Ліпич, Алла 
Олександрівна Фатенок-Ткачук. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2010. - 220 с. 

 
Анотація   

Досліджено теоретичні засади формування стратегії розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79841  
 
Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліпич Любов Григорівна, Фатенок-Ткачук Алла Олександрівна, 
Кутикіна Клавдія 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 "Формування системи розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств птахівництва на засадах нетарифного 
регулювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ліпич Л.Г. Формування системи розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств птахівництва на засадах 
нетарифного регулювання : монографія / Любов Григорівна Ліпич, 
Алла Олександрівна Фатенок-Ткачук, Клавдія Миколаївна Кутикіна. - 
Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 208 с. 
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Анотація   
Досліджено теоретичні засади формування стратегії розвитку 
зовнішньоекономчної діяльності підприємств птахівництва й 
проаналізовано тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності та 
нетарифні заходи регулювання на потенційних ринках збуту їх 
продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79842  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліпич Любов Григорівна, Радіщук Тамара 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 "Формування стратегії інноваційного розвитку 
підприємства на засадах прогнозування кон'юнктури ринку 
автомобілебудування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ліпич Л.Г. Формування стратегії інноваційного 
розвитку підприємства на засадах прогнозування кон'юнктури ринку 
автомобілебудування [Текст] : монографія / Любов Григорівна Ліпич, 
Тамара Петрівна Радіщук. - Луцьк : Вежа-Друк, 2013. - 228 с. 

 
Анотація   

Висвітлено теоретико-методологічні засади формування стратегії 
інноваційного розвитку автомобілебудівних підприємств на засадах 
прогнозування кон'юктури ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79843  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Олег Євгенович, Ліпич Любов Григорівна, Мельник Ольга 
Григорівна, Товстенюк Олександр 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)  Монографія "Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: 
концепція та інструментарій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Діагностика інвестиційної привабливості           
підприємств : концепція та інструментарій : монографія / О.Є. Кузьмін, 
Л.Г. Ліпич, О.Г. Мельник, О.В. Товстенюк. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 
196 с. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79844  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбик Петро Петрович, Петрановська Алла Леонідівна, Абрамов 

Микола Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної академії наук 

України 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Тимчасовий технологічний 

регламент на виробництво магнітної рідини, що містить цисплатин" 
ТТР У 20.5-03291669-002:2018"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Регламент ґрунтується на основі речовини "Магнетит У" згідно з ТУУ 
20.5-03291669-024:2014.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79845  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зимогляд Андрій Юрійович, Гуда Антон 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 "Imghead"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для дослідження фрактальних зображень 
методом Box counting.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79846  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбик Петро Петрович, Петрановська Алла Леонідівна, Абрамов 

Микола Віталійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук 

України 
 
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)  Твір науково-технічного характеру "Тимчасовий технологічний 
регламент на виробництво магнітної рідини, що містить гемцитабін" 
ТТР У 20.5-03291669-003:2018"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Регламент ґрунтується на основі речовини "Магнетит У" згідно з ТУУ 
20.5-03291669-024:2014.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79847  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Ольга Анатоліївна (Таран), Харченко Володимир 
Миколайович  

 
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 работы с покупным 

ПО ANSYS. Статический анализ прочности опорной диафрагмы 
вспомогательных РДТТ. Описание методики и последовательности 
расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79848  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаров Олександр Володимирович, Харченко Володимир 
Миколайович  

 
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 работы с покупным 

ПО ANSYS. Статический анализ прочности силовых элементов сопла 
маршевого РДТТ. Описание методики и последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79849  
 
Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мєднікова Маргарита Анатоліївна, Попков Ілля 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  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работы с покупным 
ПО Femaр.MSC.Nastran. Статический анализ прочности ТПК и узлов 
крепления на СПУ и МПУ. Описание методики и последовательности 
расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79850  
 
Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Ольга Анатоліївна (Таран), Харченко Володимир 
Миколайович  

 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работы с покупным 
ПО ANSYS. Анализ прочности шпоночного соединения корпуса РДТТ. 
Описание методики и последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79851  
 
Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Володимир Миколайович  
 
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  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работы с покупным 
ПО ANSYS. Статический анализ прочности штифто-шпилечного 
соединения корпуса РДТТ из КМ. Описание методики и 
последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79852  
 
Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаров Олександр Володимирович, Харченко Володимир 
Миколайович  

 
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 работы с покупным 
ПО ANSYS. Статический анализ прочности элементов переднего 
днища корпуса из КМ маршевого РДТТ. Описание методики и 
последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79853  
 
Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снегірьов Максим Георгійович  
 
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 работы с покупным 
ПО ADAMS. Анализ процесса отделения головного обтекателя РКН с 
учетом упругости. Описание методики и последовательности расчета"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79854  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мєднікова Маргарита Анатоліївна, Родькіна Марія Вікторівна  
 
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 работы с покупным 

ПО Femaр.MSC.Nastran. Статический анализ прочности элементов 
силовой конструкции головного блока РКН. Описание методики и 
последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79855  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мєднікова Маргарита Анатоліївна  
 
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 работы с покупным 

ПО Femaр.MSC.Nastran. Статический анализ прочности элементов 
силовой конструкции головного обтекателя. Описание методики и 
последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79856  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грошелєв Дмитро Геннадійович, Турчин Дмитро Ігоревич, Земляний 

Микола Гаврилович, Довгун Ольга Василівна, Крюков Олександр 
Володимирович  
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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 

номинальной траектории полета третьей жидкостной ступени 
трехступенчатой РКН наземного базирования с двумя первыми 
твердотопливными ступенями на этапе эскизного проектирования"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79857  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грошелєв Дмитро Геннадійович, Турчин Дмитро Ігоревич, Земляний 

Микола Гаврилович, 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 

номинальной траектории полета первой и второй твердотопливных 
ступеней трехступенчатой РКН наземного базирования с жидкостной 
третьей ступенью на этапе эскизного проектирования"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79858  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаков Всеволод Миколайович, Максак Андрій 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 

баллистических производных отделяющихся частей первой и второй 
ступеней трехступенчатой РКН с двумя твердотопливными ступенями 
и третьей жидкостной"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79859  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв В'ячеслав Валентинович, Сідова Кіра Володимирівна, 
Невінчаний Іван Петрович  

 
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 ADXstart "Расчет 
аэродинамических характеристик РКН при старте"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79860  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітін Дмитро Юрійович, Коваленко Віталій Володимирович, 
Карпенко Валентин Юрійович  

 
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 STN "Расчет 
нагрузок на РКН в полете"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79861  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходоренко Віктор Фокович, Кожарін Василь Юрійович  
 
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 MOD-01 "Расчет 
динамических характеристик собственных изгибных колебаний РН"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79862  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арлекінова Ольга Едуардівна, Лашкевич Ольга Борисівна, Карпенко 
Валентин Юрійович  

 
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 DINA "Расчет 
ветровых нагрузок при стоянке РКН перед стартом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79863  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логвиненко Анатолій Іванович, Куда Сергій Анатолійович, Хомяк 
Вадим Олександрович, Брезгін Максим Сергійович  

 
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 "Программа расчета параметром системы 
наддува бака с керосином" ("KTPS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79864  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаков Всеволод Миколайович, Максак Андрій 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 "Библиотека стандартных процедур 
баллистического обеспечения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79865  
 
Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальська Вікторія Сергіївна  
 
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 "Менеджмент освіти. Робочий 
зошит для студентів 5 курсу денної форми навчання усіх інженерно-
педагогічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочий зошит з дисципліни "Менеджмент освіти" спрямовано на 
накопичення досвіду з вирішення питань менеджменту освіти у 
сучасних умовах з урахуванням специфіки і особливостей діяльності 
навчальних закладів України. Видання рекомендовано для 
використання при підготовці студентів 5 курсу денної форми навчання 
усіх інженерно-педагогічних спеціальностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79866  
 
Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Брюханова Наталія Олександрівна, 
Корольова Наталія Валеріївна  

 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Теорія і практика освіти в 

Україні: навчально-методичний комплекс для слухачів магістратури 
денної та заочної форм навчання зі спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал навчально-методичного комплексу рекомендується 
використовувати при вивченні теоретичних основ дисципліни "Теорія 
і практика освіти в Україні", а також при підготовці до практичних 
занять та організації і плануванні самостійної роботи слухачів магістратури 
денної та заочної форм навчання 011 Педагогічні, освітні науки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79867  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Тарас Петрович  
 
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 "Використання ІТ-технологій 

у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються проблеми використання соціальних мереж як 
інструментів для підвищення якості навчання студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79868  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубан Наталія Павлівна  
 
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 інженерно-

педагогічної творчості: навчально-методичний комплекс для студентів 
освітнього ступеня "Бакалавр" денної форми навчання спеціальності 
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному комплексі наведено конспект лекцій, 
методичні вказівки для проведення практичних занять та методичні 
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вказівки для організації та планування самостійної роботи для 
слухачів бакалаврату денної та заочної форм навчання зі спеціальності 
015 Професійна освіта (За спеціалізаціями).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79869  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Наталія Св'ятославівна  
 
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 "Фахова практика: методичні 
вказівки до виконання для студентів освітнього ступеня "магістр" 
денної форми навчання спеціальності 073 Менеджмент (Управління 
інтелектуальною власністю)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У виданні розглянуто питання організації і проведення фахової 
практики студентами освітнього ступеня "магістр". Визначено мету і 
завдання практики. Сформульовано зміст та питання організації 
практики, роз'яснено етапи виконання індивідуального завдання, 
надано зразки документів, які оформлюються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79870  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лунячек Вадим Едуардович, Рубан Наталія Павлівна, Рубашка 
Володимир Петрович, Тіманюк Валерія Миколаївна, Фесенко Наталія 
Св'ятославівна  

 
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 "Компетентнісна модель 
підготовки магістра за спеціальністю 073 Менеджмент (спеціалізація 
"Управління інтелектуальною власністю")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено перелік компетентностей, якими повинен оволодіти 
випускник на прикладі спеціальності 073 "менеджмент", спеціалізація 
"Управління інтелектуальною власністю" в процесі загальної і 
професійної підготовки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79871  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прохорова Вікторія Володимирівна  
 
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 "Методологія процесу 
формування інноваційного управління розвитком підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються та визначаються основні складові формування 
методології інноваційного управління розвитком підприємства. 
Визначено зв'язки емпіричних та теоретичних методів наукового 
пізнання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79872  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лис Юлія Станіславівна  
 
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 "Виробнича санітарія та 
гігієна праці. Методичні вказівки до проведення лабораторного 
заняття "Дослідження повітря робочої зони у виробничому приміщенні 
та захист працівників від впливу шкідливих речовин" для студентів 
освітнього ступеня "бакалавр" денної та заочної форм навчання 
спеціальностей 015.15 "Професійна освіта. Охорона праці", 015.13 
"Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки до проведення лабораторного заняття розроблено 
на основі робочої програми з дисципліни. У методичних вказівках 
наведено визначення "шкідлива речовина", "гранично-допустима 
концентрація", охарактеризовано основні методи визначення 
концентрації шкідливої речовини у повітрі робочої зони, а також 
обладнання, яке використовується для дослідження, надано 
рекомендації до виконання роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79873  
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Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Едуардівна, Брюханова Наталія Олександрівна, 
Корольова Наталія Валеріївна  

 
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 "Моделювання освітньої та 

професійної підготовки фахівця: навчально-методичний комплекс для 
слухачів магістратури денної та заочної форм навчання зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал навчально-методичного комплексу рекомендується 
використовувати при вивченні теоретичних основ дисципліни 
"Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця", а також 
при підготовці до практичних занять та організації і плануванні 
самостійної роботи слухачів магістратури денної та заочної форм 
навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79874  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штефан Людмила Володимирівна  
 
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 "Інноваційні технології в 

освіті: навчально-методичний комплекс для слухачів магістратури 
денної та заочної форм навчання зі спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал навчально-методичного комплексу рекомендується 
використовувати при вивченні теоретичних основ дисципліни 
"Інноваційні технології в освіті", а також при підготовці до 
практичних занять та організації і плануванні самостійної роботи 
слухачів магістратури денної та заочної форм навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79875  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходаківський Сергій Миколайович, Беспалов Дмитро Анатолійович  
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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 твір технічного характеру "Електрогенератор 
постійного струму з ефектом тунельного перемінного магнітного поля 
"Торнадо" ("ЕГПС "Торнадо")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір належить до галузі електротехніки і може бути використаний у 
вітроенергетичних установках та в інших галузях промисловості для 
вироблення електроенергії, зокрема в установках з осьовим напрямом 
основного магнітного потоку в немагнітному зазорі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79876  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веліксар Людмила Георгіївна, Курогло Надія Іванівна, Кіор Іван 
Федорович, Мілков Анатолій Миколайович  

 
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 (рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти з навчанням українською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79877  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдаржи Іван Савич, Проданова Олена Іллівна, Мілков Анатолій 
Миколайович  

 
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 (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79878  
 
Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меметов Айдер Меметович, Алієва Лєніє Аблязівна, Меметов Іскандер 
Айдерович  

 
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 5 класу закладів загальної 
середньої освіти з навчанням українською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79879  
 
Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокієва Айше  
 
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 література (рівень стандарту)" підручник для 10 
класу закладів загальної середньої освіти з навчанням 
кримськотатарською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79880  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меметов Айдер Меметович, Алієва Лєніє Аблязівна  
 
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 (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти з навчанням кримськотатарською 
мовою   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79881  
 
Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добра Олена Михайлівна, Чайка Лілія Вікторівна, Лаго Наталія 
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)  "Новогрецька мова" підручник для 5 класу закладів загальної 
середньої освіти з навчанням українською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79882  
 
Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добра Олена Михайлівна, Воєвутко Наталя Юріївна, Сніговська 
Оксана Володимирівна, Малахіті Андрій Васильович  

 
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 (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79883  
 
Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Польська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник для 
10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською 
мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79884  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біленька-Свистович Леся Володимирівна, Ковалевський Єжи, 
Ярмолюк Микола Олександрович  

 
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 (6-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник для 
10 класу спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних 
мов та закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79885  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2018  
 
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 (10-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник розпочинає серію навчальних видань рівня стандарту, 
створених для старшої школи. Видання реалізовує компетентісний 
потенціал галузі "іноземні мови", передбачений програмою, чинною з 
2018 року. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79886  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степенко Ірина Олексіївна  
 
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 "Он-лайн тренінг "Репетитор - це професія!" 
("Репетитор - це професія!")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів складена з чотирьох відеоуроків. Весь матеріал збірки, 
включаючи домашні завдання та теорію, викладено російською мовою. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79887  
 
Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмохіна Людмила Григорівна  
 
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 "Коснись сердца моего..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79888  
 
Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнавська Світлана Степанівна, Науменко Віра Орестівна  
 
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 "Українська мова. Буквар" підручник для 1 
класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник укладений відповідно до типової освітньої програми з мовно- 
літературної галузі Державного стандарту початкової загальної освіти, 
реалізує основну мету галузі - формування комунікативної та читацької 
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компетентностей, стимулювання інтересу до книги і бажання 
читати. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79889  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
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 "Англійська мова" підручник для 1 класу 
закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріал підручника упорядкований за новим стандартом та новою 
програмою початкової освіти відповідно до концепції Нової 
української школи, спеціально розроблений для дітей 6-7 років на 
засадах компетентісного підходу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79890  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
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 "Французька мова" підручник для 1 класу 

закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матеріал підручника відповідає комунікативно-
пізнавальним інтересам учнів, готує дітей до спілкування, стимулює 
позитивне ставлення до вивчення французької мови. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79891  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркотенко Тамара Савеліївна, Ємельяненко Олена В'ячеславівна  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова" підручник для 1 класу 
закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою (у 
2-х частинах, з аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник має комунікативну спрямованість, його створено на засадах 
компетентісного підходу навчання дітей української мови. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79892  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
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 "Іспанська мова" підручник для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник розпочинає серію навчальних видань, рекомендованих для 
оволодіння іспанською мовою у закладах загальної середньої освіти, 
відповідно до вимог нової навчальної програми згідно з 
концептуальними вимогами Нової української школи. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79893  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самонова Олена Ігорівна, Камишанська Олена Юріївна (Горобець 
Юлія Олексіївна)  

 
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 "Російська мова" підручник для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти з навчанням українською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79894  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лишенко Григорій Павлович, Тарнавська Світлана Степанівна, 
Лишенко Катерина Олексіївна  

 
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 "Математика" підручник для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга започатковує лінійку нових підручників з математики для 
початкових класів Нової української школи. Структура підручника 
проста - тематичні тижні, об'єднані в розділи. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79895  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна, Гайдамака Олена Василівна, Колотило 

Оксана Миколаївна  
 
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 "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 
1 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник розроблено відповідно до Державного стандарту початкової 
освіти в освітній галузі "Мистецтво". У його змісті інтегрується 
матеріал з музичного, образотворчого та синтетичних видів мистецтва. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79896  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нерсисян Марина Арутюнівна, Піроженко Анна Олегівна  
 
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)  "Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

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

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79897  
 
Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішина Світлана Володимирівна, Мішин Олександр 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 "Науково-теоретичні засади впровадження кадрової логістики 
в сфері соціальної роботи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мішина С.В., Мішин О.Ю. Науково-теоретичні засади 
впровадження кадрової логістики в сфері соціальної роботи // 
Економіка та суспільство. - 2017. - Випуск 12. - С. 492-499. 

 
Анотація   

В рамках розвитку науково-теоретичних засад впровадження кадрової 
логістики в сфері соціальної роботи уточнено визначення поняття 
"кадрова логістика соціальної роботи".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79898  
 
Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашков Ростислав Андрійович, Балахонова Наталія 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 "Порівняння якості роботи фільтрів для зменшення 
шумів зображень тепловізійного каналу оглядових оптико-електронних 
пристроїв"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджена можливість застосування фільтрів для зменшення шумів 
зображення, які реалізуються вбудованими функціями в ПЗ Mathcad.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79899  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішина Світлана Володимирівна, Мішин Олександр 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 "Теоретико-методичні засади управління соціальною безпекою 

в міжнародному бізнесі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мішина С.В., Мішин О.Ю. Теоретико-методичні 

засади управління соціальною безпекою в міжнародному бізнесі // 
Молодий вчений. - 2018. - № 1 (53). - С. 937-942. 

 
Анотація   

В рамках розвитку теоретико-методичних засад управління соціальною 
безпекою в міжнародному бізнесі уточнено визначення поняття 
"соціальна безпека за рахунок поєднання ситуаційного, системного, 
функціонального та процесного підходів".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79900  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
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 "Державне регулювання зайнятості та безробіття на 

ринку праці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваль С.П. Державне регулювання зайнятості та 

безробіття на ринку праці // Економічний вісник університету. - 2016. - 
випуск 28/1. - С. 107-114. 

 
Анотація   

Предметом статті є дослідження політики зайнятості населення в 
Україні, спрямованої на забезпечення державного регулювання 
процесу безробіття в сучасних умовах розвитку ринку праці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79901  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natasha Royce (псевдонім)  
 
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 "Ana"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79902  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
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)  Науковий твір "Управління собівартістю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячений теорії і практиці управління собівартістю продукції. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79903  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
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 "INVESTMENTS manual"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник містить теоретико-методичні основи інвестування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79904  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natasha Royce (псевдонім)  
 
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 "Unconditional love"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79905  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
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 "Love panic"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79906  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
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 "Deep forest"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79907  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79908  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
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 "Don't worry"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79909  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
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 "Smoke"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79910  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
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 "Piano player"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79911  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
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 "On Replay"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79912  
 
Дата реєстрації авторського права  23.06.2018  
 
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 "Механізм державного регулювання ринку праці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваль С.П. Механізм державного регулювання 
ринку праці // Економічний вісник університету. - 2016. - Випуск 29/1. - 
С. 243-249. 

 
Анотація   

Предметом статті є дослідження політики зайнятості населення в 
Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79913  
 
Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Олександр Юрійович, Фокас Ольга Андріївна  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Державний фінансовий контроль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є похідним твором від комп'ютерної програми "Мегаполіс3. 
ЮнітіБейз" і призначена для ведення реєстру заходів державного 
фінансового контролю, ведення обліку співробітників, ведення 
організаційної структури, формування статистичних звітів тощо. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79914  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучма Марія Олександрівна, Задорожна Ірина Павлівна  
 
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 (6-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник для 
10 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований підручник відповідає вимогам навчальної програми 
"Іноземна мова" для 10 класу закладів загальної середньої освіти. 
Підручник доповнений словником, завданням у вигляді ЗНО та 
текстами для додаткового читання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79915  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболоцький Віктор Васильович (ВІТЯЗЬ)  
 
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)  Збірник розповідів "2018 рік. Планета Земля. Велика Україна. 
Козаччина. Кабінет Міністрів України винний Віктору Васильовичу 
Заболоцькому 1 кг золота. Заявка на Міжнародну премію А. Нобеля. 
Агресія та банкрутство Товариства "РазноExport інвест". Матеріали 
Козацької експедиції. Українськи Карпати. Споживання. 200 листів. 
Програма"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79916  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Олександр Петрович, Павленко Олексій Вікторович, 
Нефьодов Віктор Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма складання графіків спільної 
роботи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою комп'ютерне програмне забезпечення, що дозволяє 
складати графіки спільної роботи вантажних автомобілів та 
навантажувально-розвантажувальних пунктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79917  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Олександр Петрович, Павленко Олексій Вікторович, 
Нефьодов Віктор Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма імітаційної моделі функціонування 
транспортного комплексу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою комп'ютерне програмне забезпечення, що дозволяє 
проводити імітаційне моделювання транспортного процесу на основі 
розроблених графіків спільної роботи вантажних автомобілів та 
навантажувально-розвантажувальних пунктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79918  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Тарас Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 
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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 "Інклюзивно-ресурсний центр"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації алгоритмів обліку закладів, 
фахівців та дітей, що отримали комплексну оцінку, автоматизації 
проведення комплексного оцінювання та представлення його 
результатів згідно з вимогами нормативних документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79919  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смачило Валентина 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)  Науковий твір "Методика оцінювання кадрового потенціалу на 
підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено методику, яка базується на паралельній оцінці як 
кадрового потенціалу окремих працівників, так і підприємства в 
цілому, що передбачає обґрунтування складових та показників 
експертно-бальним методом та зведення визначених оцінок в єдиний 
інтегральний покажчик. Передбачено контроль визначеного рівня 
кадрового потенціалу на наявність синергії, досягнення цільового 
значення, еталонного значення та на визначення напряму динамічних 
змін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79920  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колмакова Олена Миколаївна, Смачило Валентина Володимирівна, 
Халіна Вероніка 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 "Концептуальні засади сталого розвитку 
рееміграційного соціального підприємництва в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розроблено концепцію державної програми стимулювання рееміграції, 
яка передбачає одночасне здійснення заходів, спрямованих на 
стимулювання рееміграції, створення мігрантоорієнтованих 
підприємств, які розуміються як соціальні, інвестування наукових 
проектів за пріоритетними видами, розвиток виробництва 
конкурентоспроможної продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79921  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупан Ірина Володимирівна, Авраменко Ольга Валентинівна, Клоц 
Євген 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 "Змістовна 
концепція навчального посібника "Вибіркові обстеження у психології, 
соціології та педагогіці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79922  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
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 "Авторская 
модификация методики коррекции угла нижней челюсти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить опис методики корекції, 1 малюнок, 13 фото.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79923  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупан Ірина Володимирівна, Авраменко Ольга Валентинівна, 
Паращук Степан Дмитрович, Клоц Євген 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичний комплекс дисципліни "Вибіркові обстеження у психології, 
соціології та педагогіці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79924  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Ступенчатое 
армирование"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Містить опис пластичної хірургії, що забезпечує боротьбу із старінням 
обличчя. Містить 9 малюнків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79925  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончар Олена Борисівна  
 
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)  Оригінальний кіносценарій "Любимцы Мидаса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79926  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковпак Дмитро Олександрович  
 
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)  Курс лекцій "ФАБРИКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пакет "Start" для тих, хто хоче "отримати гроші при мінімальних 
фінансових і часових витратах", розібратися в бізнесі, отримати 
зрозумілі алгоритми продажів і одержати перші гроші вже "завтра". 
Пакет "PRO" для тих, хто хоче швидше отримати більше результатів 
завдяки новим контактам товарів з найбільших виставок, перевіреним 
постачальникам і перевізникам, товарам з високою націнкою, 
просунутим технікам і додатковими способами продажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79927  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковпак Дмитро Олександрович  
 
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)  Курс лекцій "ФАБРИКА БИЗНЕСА ДМИТРИЯ КОВПАКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пакет "Start" для тих, хто хоче "отримати гроші при мінімальних 
фінансових і часових витратах", розібратися в бізнесі, отримати 
зрозумілі алгоритми продажів і одержати перші гроші вже "завтра". 
Пакет "PRO" для тих, хто хоче швидше отримати більше результатів 
завдяки новим контактам товарів з найбільших виставок, перевіреним 
постачальникам і перевізникам, товарам з високою націнкою, 
просунутим технікам і додатковими способами продажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79928  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Усний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "ФАБРИКА: ОБУЧАЮЩАЯ ON-LINE ПРОГРАММА 
ПО БИЗНЕСУ С КИТАЕМ ОТ 100$ К 100000$" ("ОБУЧАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА "ФАБРИКА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пакет "Start" для тих, хто хоче "отримати гроші при мінімальних 
фінансових і часових витратах", розібратися в бізнесі, отримати 
зрозумілі алгоритми продажів і одержати перші гроші вже "завтра". 
Пакет "PRO" для тих, хто хоче швидше отримати більше результатів 
завдяки новим контактам товарів з найбільших виставок, перевіреним 
постачальникам і перевізникам, товарам з високою націнкою, 
просунутим технікам і додатковими способами продажів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79929  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрик Ігор Созонович  
 
Повне ім'я або 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 "Основи розробки та впровадження системних педагогічних 
технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робота є результатом систематизації знань про людину з точки зору 
генезису становлення її в процесі соціалізації. Як метод науково-
логічного впорядкування застосовано метатеорію науки, так званий 
структурно-номінативний аналіз. Це дало можливість впорядкувати 
категоріальний апарат педагогіки, побудувати чітку ієрархію 
педагогічних законів, принципів, методів і прийомів педагогіки і, 
зрештою, створити модель науково-обґрунтованого навчального 
процесу, а також запропонувати процедуру створення та впровадження 
конкретних педагогічних технологій для всіх типів навчальних 
закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79930  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
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  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

782 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методична 
система навчання дисципліни "Кількісні методи в поведінкових 
науках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розроблено авторами для навчання студентів за спеціальністю 011 
Освітні, педагогічні науки, освітня програма "Освітні вимірювання. 
Гендерні Студії: науковий аспект". Метою курсу є забезпечення 
фахівців у галузі сучасної теорії та практики освітніх вимірювань 
математико-статистичним апаратом для аналізу дослідних даних в 
поведінкових науках під час гендерних досліджень. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79931  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Ольга Валентинівна, Яременко Людмила Іванівна, 

Ватульова Антоніна Леонідівна, Семенюк Олег Анатолійович, Михида 
Сергій Павлович, Пасічник Наталя Олексіївна, Лупан Ірина 
Володимирівна, Акбаш Катерина 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 "Змістовна 

концепція візуалізації результатів проекту ГеСт у вигляді 
ілюстрованого альбому "Проект ГеСт: від заявки до реалізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79932  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Ольга Валентинівна, Яременко Людмила Іванівна, 

Ватульова Антоніна Леонідівна, Семенюк Олег Анатолійович, Михида 
Сергій Павлович, Пасічник Наталя Олексіївна, Лупан Ірина 
Володимирівна, Акбаш Катерина 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 "Концепція 

структури та змістового наповнення Міжнародної збірки навчально-
методичних матеріалів "Імплементація гендерних студій у програми 
підготовки магістрів галузі соціальних та поведінкових наук Марокко, 
Тунісу та України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79933  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Живець Алла Миколаївна, Комліченко Оксана 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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальне видання "Методичні вказівки щодо виконання самостійної 
роботи з дисципліни "Менеджмент та маркетинг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки спрямовані на формування знань, вмінь та 
навичок в області теорії і практики управління, маркетингу, системи 
менеджменту якості, стандартизації. В сучасних умовах успішна 
діяльність будь-якого підприємства багато в чому залежить від 
застосування менеджменту та якості маркетингових рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79934  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трошкін 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 "Веб-портал "Відкриті дані Харкова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79935  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіваченко Юлія Олександрівна (Юлія Ширмер)  
 
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 "Дети века"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79936  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриш Наталія Василівна, Данієлян Анаіт Яшевна  
 
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 "Російська мова. Буквар" підручник для 1 класу 
закладів загальної середньої освтіи з навчанням російською мовою (у 
2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79937  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гільберг Тетяна Георгіївна, Тарнавська Світлана Степанівна, Гнатюк 
Ольга Владиславівна, Павич Ніна Миколаївна  

 
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 "Я досліджую світ" підручник інтегрованого 
курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник забезпечує максимальне засвоєння учнями навчального 
матеріалу. Зміст підручника не просто надає інформацію, роз'яснює її, 
він відповідає сучасним науковим концепціям, формує і розвиває 
науковий світогляд у шестирічних дітей. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79938  
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Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошківська Тетяна Василівна, Мошківський Микола 
Володимирович, Пронько Олена Петрівна, Бондаренко Ольга 
Пилипівна, Тимошенкова Оксана Володимирівна, Попович Олена 
Вікторівна, Януш Алла, Тараненко Катерина Володимирівна, Свіргун 
Вікторія Сергіївна  

 
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)  Навчальний посібник "Молитва" частина 1, частина 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В цьому навчальному році ми хочемо працювати над тим, щоб кожна 
дитина з іншого боку подивилась на молитву, щоб відчула насолоду у 
взаємовідносинах з Богом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79939  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошківська Тетяна Василівна, Мошківський Микола 
Володимирович, Пронько Олена Петрівна, Бондаренко Ольга 
Пилипівна, Тимошенкова Оксана Володимирівна, Януш Алла 
Сергіївна, Попович Олена Вікторівна  

 
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)  Навчальний посібник "Правильный выбор" частина 1, частина 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цьому навчальному році ми хочемо навчити дітей однієї дуже 
важливої істини: вибір повинен бути оснований на Слові Божому. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79940  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошківська Тетяна Василівна, Мошківський Микола 
Володимирович, Пронько Олена Петрівна, Бондаренко Ольга 
Пилипівна, Тимошенкова Оксана Володимирівна  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Не такой как все" частина 1, частина 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цьому навчальному році ми хочемо показати дітям, що життя 
християнина має відрізнятися від життя більшості людей, що живуть у 
світі. Ми надихнемо дітей жити за правилами Бога, а не за правилами 
більшості. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79941  
 
Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошківська Тетяна Василівна, Мошківський Микола 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 письмовий твір "Журнал для вчителя "Молитва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В цьому навчальному році ми хочемо працювати над тим, щоб кожна 
дитина з іншого боку подивилась на молитву, щоб відчула насолоду у 
взаємовідносинах з Богом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79942  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошківська Тетяна Василівна, Мошківський Микола Володимирович  
 
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 "Журнал для вчителя "Не такой как все"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цьому навчальному році ми хочемо показати дітям, що життя 
християнина має відрізнятися від життя більшості людей, що живуть в 
світі. Ми надихнемо дітей жити за правилами Бога, а не за правилами 
більшості. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79943  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Игорь Андреев (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)  Книга "ИСПОВЕДЬ КОЧЕГАРА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кримінальний трилер з елементами жаху. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79944  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воєвідко 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)  Навчальний посібник "Українські музично-виконавські традиції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Воєвідко Л.М. Українські музично-виконавські 

традиції : навчальний посібник / Людмила Воєвідко. - Кам'янець-
Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2013. - 148 с. 

 
 
Анотація   

Посібник є історико-теоретичною розвідкою та одночасно науково-
методичним дослідженням фундаментальних проблем української 
музичної педагогіки. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79945  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумарна Марія 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)  "Українська мова. Буквар" підручник для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основною метою підручника є розвиток дитячої особистості засобами 
читацької діяльності, формування читацької компетентності 
молодших школярів. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79946  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будна Наталя 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)  "Математика" підручник для 1 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник спрямований на формування в учнів математичної 
ключової і предметної компетентностей, розвиток логічного мислення, 
здатностей розуміти й оцінювати математичні факти й закономірності, 
моделювати процеси та ситуації для вирішення проблем. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79947  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будна Тетяна Богданівна  
 
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   

Герої підручника запрошують у пізнавальний та чарівний світ 
англійських літер, слів, віршів, оповідань, пісень та казок. У кожному 
розділі приділяється увага формуванню і вдосконаленню основних 
мовних навичок (письму, читанню, говорінню та розумінню 
англійської мови). 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79948  
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Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Мирослава Михайлівна, Грабар Дарій Іванович  
 
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. Буквар" підручник для 1 класу закладів загальної 

середньої освіти (у 2-х частинах)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З допомогою цього підручника першокласник може навчитися не 
тільки читати, а й отримає знання про такі поняття як звук, буква, 
наголос. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79949  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будна Наталя Олександрівна, Гладюк Тетяна Володимирівна, 

Заброцька Світлана Григорівна, Шост Наталія Богданівна  
 
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   

Підручник спрямований на особистісний розвиток першокласників, 
формування соціальної, життєвої, громадянської компетентностей у 
ставленні до природи, суспільства і самого себе. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79950  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратова Людмила 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)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник реалузує мистецьку освітню галузь нового Державного 
стандарту початкової освіти, відповідає Типовій освітній програмі з 
курсу "Мистецтво" й передбачає залучення школярів до різноманітної 
творчої діяльності, що відповідає їхнім віковим та індивідуальним 
можливостям. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79951  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
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  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Відповіді до зошита для контролю навчальних 
досягнень Геометрія 9 клас Биченкова 2017"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань зошита для контролю навчальних 
досягнень Геометрія 9 клас, Биченкова А.М. Видавництво "Ранок", 
2017. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79952  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
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 до підручника Українська література 5 
клас Коваленко 2016"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді до всіх завдань підручника Українська література 5 клас, 
Коваленко, 2016, видавництво: Освіта. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79953  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
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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 до підручника Українська мова 9 клас 

Заболотний 2017"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань підручника Українська мова 9 
клас, Заболотний В.В., Заболотний О.В., 2017, видавництво: "Генеза".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79954  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
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 до підручника Українська мова 7 клас 

Заболотний 2015"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань підручника Українська мова 7 
клас, Заболотний О.В., Заболотний В.В., 2015, видавництво: "Генеза". 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79955  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
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 до підручника Математика 4 клас 
Листопад 2015"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відповіді та рішення до всіх завдань підручника Математика 4 клас, 
Листопад Н.П., 2015, видавництво: "Літера ЛТД". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79956  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
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 "Особливості систематичних та несистематичних ризиків 

сільськогосподарських підприємств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дроботя Я.А. Особливості систематичних та 

несистематичних ризиків сільськогосподарських підприємств // Вісник 
ХНАУ. - 2017. - № 1. - С. 51. 

 
 
Анотація   

У статті досліджено фінансові ризики сільськогосподарських 
підприємств. Запропоновано поділ систематичних фінансових ризиків, 
властивих лише сільськогосподарським підприємствам, подана їх 
характеристика. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79957  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
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 "Виникнення та становлення функцій центральних банків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дроботя Я.А. Виникнення та становлення функцій 

центральних банків // Вісник ХНАУ. - 2013. - № 3. - С. 91. 
 
 
Анотація   

У статті систематизовано функції центральних банків та подано їх 
аналіз від етапу зародження до сьогодення. Досліджено причини 
виникнення зазначених функцій та їх еволюцію. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79958  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвійчук 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)  Літературний твір "Фінансове стимулювання енергозбереження в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Матвійчук Н.М. Фінансове стимулювання 
енергозбереження в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. - 2015. - 
№ 25.7. - С. 94. 

 
 
Анотація   

У статті розглянуто основні фінансові інструменти стимулювання 
енергозбереження в Україні. Проаналізовано стимули до 
енергозбереження в сфері альтернативної енергетики.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79959  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бикова Олена 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)  Вірш "На пороге любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79960  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стельмащук Юрій 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)  Книга "Український Дім: будь Господарем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79961  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Едуард 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 "Ти їх привітаєш"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Є хвороби, для яких єдиний засіб лікування - час. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79962  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Едуард 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 "Не треба слів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Якщо двоє розмовляють серцями, то й слова не потрібні. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79963  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сохнич Анатолій Якович, Богіра Мирослав Степанович, Яремко Юрій 

Іванович, Стойко Наталія Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 

письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Державний контроль за використанням земель"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику розкрито теоретико-правові засади здійснення контролю 
за використанням та охороною як природних ресурсів, так і земельних 
ресурсів, зокрема. Наведено загальну характеристику природно-
ресурсного потенціалу України. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79964  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Harvey Storm (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)  Книга "Arnold and Louis. Gold rush"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79965  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
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 "And we meet (Mmm mmm)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79966  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грохоцький Ігор Якович (Grohotsky)  
 
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 "Твої сни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний віршований твір у інструментальному аранжуванні з назвою 
"Твої сни". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79967  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
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 "First"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79968  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
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 "If I had known"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79969  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
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 "One Rule"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79970  
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Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
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 "Drive"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79971  
 
Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
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 "The time"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79972  
 
Дата реєстрації авторського права  26.06.2018  
 
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 "Memories"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79973  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2018  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мистецький проект "JAZZ KOLO"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79974  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мистецький проект "Зірки світової опери"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  79975  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2018  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мистецький проект "Українські оперні зірки у світі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 

 
 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  
ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Небильцова Оксана Владиславівна, Климова Жанна Олексіївна, 

Факш Вікторія Андріївна, Галицька Віта Володимирівна, Щербакова 
Ольга Вікторівна, Кругліков Петро Вадимович, Данилова Олена 
Ігорівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Посібник "10 

років Сінево"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 

твір  
 
Номер реєстрації договору  3845  
 

Дата реєстрації договору                                03.04.2018 

 
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  Данилова Олена Ігорівна, Кругліков Петро Вадимович, Щербакова 

Ольга Вікторівна, Галицька Віта Володимирівна, Факш Вікторія 
Андріївна, Климова Жанна Олексіївна, Небильцова Оксана 
Владиславівна - Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНЕВО 
УКРАЇНА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Факш Вікторія Андріївна, Галицька Віта Володимирівна, Щербакова 

Ольга Вікторівна, Кругліков Петро Вадимович, Данилова Олена 
Ігорівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Алгоритми 

лабораторної діагностики Ендокринологія"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Номер реєстрації договору  3846  
 

Дата реєстрації договору                                03.04.2018 

 
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  Данилова Олена Ігорівна, Кругліков Петро Вадимович, Щербакова 

Ольга Вікторівна, Галицька Віта Володимирівна, Факш Вікторія 
Андріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНЕВО 
УКРАЇНА"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Факш Вікторія Андріївна, Галицька Віта Володимирівна, Щербакова 
Ольга Вікторівна, Кругліков Петро Вадимович, Данилова Олена 
Ігорівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Алгоритмы 
лабораторной диагностики Акушерство и гинекология"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  3847  
 

Дата реєстрації договору                                03.04.2018 

 

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  Данилова Олена Ігорівна, Кругліков Петро Вадимович, Щербакова 
Ольга Вікторівна, Галицька Віта Володимирівна, Факш Вікторія 
Андріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНЕВО 
УКРАЇНА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Факш Вікторія Андріївна, Галицька Віта Володимирівна, Щербакова 
Ольга Вікторівна, Кругліков Петро Вадимович, Данилова Олена 
Ігорівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Алгоритми 
лабораторної діагностики Акушерство і гінекологія"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  3848  
 

Дата реєстрації договору                                03.04.2018 

 

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  Данилова Олена Ігорівна, Кругліков Петро Вадимович, Щербакова 
Ольга Вікторівна, Галицька Віта Володимирівна, Факш Вікторія 
Андріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНЕВО 
УКРАЇНА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Факш Вікторія Андріївна, Галицька Віта Володимирівна, Щербакова 
Ольга Вікторівна, Кругліков Петро Вадимович, Данилова Олена 
Ігорівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Алгоритмы 
лабораторной диагностики Семейная медицина"  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

801 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 
твір  

 

Номер реєстрації договору  3849  
 

Дата реєстрації договору                                03.04.2018 

 

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  Данилова Олена Ігорівна, Кругліков Петро Вадимович, Щербакова 
Ольга Вікторівна, Галицька Віта Володимирівна, Факш Вікторія 
Андріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНЕВО 
УКРАЇНА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Факш Вікторія Андріївна, Галицька Віта Володимирівна, Щербакова 
Ольга Вікторівна, Кругліков Петро Вадимович, Данилова Олена 
Ігорівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Персональный календарь контроля лабораторных 
показателей пациента с хроническим вирусным гепатитом С"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3850  
 

Дата реєстрації договору                                03.04.2018 

 

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  Данилова Олена Ігорівна, Кругліков Петро Вадимович, Щербакова 
Ольга Вікторівна, Галицька Віта Володимирівна, Факш Вікторія 
Андріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНЕВО 
УКРАЇНА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Факш Вікторія Андріївна, Галицька Віта Володимирівна, Щербакова 
Ольга Вікторівна, Кругліков Петро Вадимович, Данилова Олена 
Ігорівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Современная 
комплексная лабораторная диагностика патологии шейки матки"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  3851  
 

Дата реєстрації договору                                03.04.2018 
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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  Данилова Олена Ігорівна, Кругліков Петро Вадимович, Щербакова 
Ольга Вікторівна, Галицька Віта Володимирівна, Факш Вікторія 
Андріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНЕВО 
УКРАЇНА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Крук Міла Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу 
"Вторма"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3852  
 

Дата реєстрації договору                                05.04.2018 

 

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  Крук Міла Володимирівна - Черепейнік Леонід Володимирович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коляденко Олексій Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма і база даних "SALE VISIO"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3853  
 

Дата реєстрації договору                                12.04.2018 

 

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  Євенок Юрій Юрійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"РОЯЛ ХАУЗ ГРУП"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дибков Олексій Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компоненти візуального підписання 
документів PDF за алгоритмами RSA"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3854  
 

Дата реєстрації договору                                12.04.2018 

 

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 "СОФТЕНЖІ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Дибков Олексій Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компоненти роботи з електронно-цифровим 

підписом згідно ДСТУ 4145-2002"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3855  
 

Дата реєстрації договору                                12.04.2018 

 
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 "СОФТЕНЖІ" - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Мордас Володимир Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій проведення заходу "Експозиції до історичних подій України 

та міста Києва"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Номер реєстрації договору  3856  
 

Дата реєстрації договору                                12.04.2018 

 
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  Мордас Володимир Васильович - Громадська спілка "Центр 

національно-патріотичного виховання"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордас Володимир Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проведення заходу "Фестиваль "Гайдамака"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3857  
 

Дата реєстрації договору                                12.04.2018 

 

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  Мордас Володимир Васильович - Громадська спілка "Центр 
національно-патріотичного виховання"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Левицький Лев Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проведення заходу "Фестиваль молодіжних ініціатив 
"Youth Day"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3858  
 

Дата реєстрації договору                                12.04.2018 

 

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  Левицький Лев Олегович - Громадська організація "ЩОСЬ 
ВАЖЛИВЕ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Андерсон Оксана Анатоліївна, Вихренко Марина Анатоліївна, 
Чернінський Андрій Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Біологія і екологія (рівень стандарту)" підручник для 10 класу 
закладів загальної середньої освіти  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  3859  
 

Дата реєстрації договору                                13.04.2018 

 

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  Чернінський Андрій Олександрович, Вихренко Марина Анатоліївна, 
Андерсон Оксана Анатоліївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Учбово-видавничий центр "Школяр"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Величко Людмила Петрівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Хімія (профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  3860  
 

Дата реєстрації договору                                13.04.2018 

 

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  Величко Людмила Петрівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Учбово-видавничий центр "Школяр"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Щеглов Олексій Петрович, Феденко Олексій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Апаратно-програмний комплекс 
"Технологія плюс"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3861  
 

Дата реєстрації договору                                16.04.2018 

 

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  Феденко Олексій Олександрович, Щеглов Олексій Петрович - 
Феденко Валентин Олександрович, Щеглов Олексій Петрович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Факш Вікторія Андріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Значення 
кількісного HBsAg  у моніторингу перебігу та ефективності лікування 
хр. Гепатиту В" (методичні рекомендації)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  3862  
 

Дата реєстрації договору                                16.04.2018 

 

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  Факш Вікторія Андріївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІНЕВО УКРАЇНА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Факш Вікторія Андріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Значение 

количественного HBsAg в мониторинге течения и эффективности 
лечения хр. Гепатита В" (методические рекомендации)"  

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Номер реєстрації договору  3863  
 

Дата реєстрації договору                                16.04.2018 

 
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  Факш Вікторія Андріївна - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СІНЕВО УКРАЇНА"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Факш Вікторія Андріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Керівництво з 

маркерної діагностики вірусних гепатитів"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Номер реєстрації договору  3864  
 

Дата реєстрації договору                                16.04.2018 

 
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  Факш Вікторія Андріївна - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СІНЕВО УКРАЇНА"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чумак Павло Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма  для кур'єрської діяльності "I-DOSTAVKA"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3865  
 

Дата реєстрації договору                                16.04.2018 
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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  Чумак Павло Вікторович - Сосновський Андрій Олександрович, 
Сазонов Дмитро Валентинович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Насібова Руслана Акіфовна (Лана Тіграна)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Рассвет"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3866  
 

Дата реєстрації договору                                16.04.2018 

 

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  Насібова Руслана Акіфовна - Юков Віталій Олегович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Клименок Алла Савівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект технічних умов "Тканина напівлляна артикул 11254 СКПВ. 
Технічні умови ТУ У 13.2-40752240-001:2016."  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  3867  
 

Дата реєстрації договору                                16.04.2018 

 

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"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Македонська Катерина Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Модели"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Номер реєстрації договору  3868  
 

Дата реєстрації договору                                19.04.2018 

 

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  Македонська Катерина Володимирівна - Костов Руслан Феохарієвич  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Македонська Катерина Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Молекулярний твіст"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3869  
 

Дата реєстрації договору                                19.04.2018 

 

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  Македонська Катерина Володимирівна - Костов Руслан Феохарієвич  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мірошниченко Олексій Валентинович, Притоманов Сергій 
Олексійович, Колишко Родіон Анатолійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Кваліфікаційна мапа України"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3870  
 

Дата реєстрації договору                                20.04.2018 

 

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  Мірошніченко Олексій Валентинович, Колишко Родіон 
Анатолійович, Притоманов Сергій Олексійович - Громадська 
організація "ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ковальов Юрій Едуардович, Домбровський Владислав 
Анатолійович, Бажан В'ячеслав Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АлькорАС-бюджет"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3871  
 

Дата реєстрації договору                                20.04.2018 

 

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  Бажан В'ячеслав Володимирович, Домбровський Владислав 
Анатолійович, Ковальов Юрій Едуардович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛЬКОРАС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Івченко Євгеній Германович, Романчук Ростислав Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio E-реклама"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3872  
 

Дата реєстрації договору                                20.04.2018 

 
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  Романчук Ростислав Олександрович, Івченко Євгеній Германович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Піскунов Сергій Вадимович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Картина "Натюрморт з троянди"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Номер реєстрації договору  3873  
 

Дата реєстрації договору                                24.04.2018 

 
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  Піскунов Сергій Вадимович - Лещинський Віктор Петрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Горбань Олена Аркадіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Moving out"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3874  
 

Дата реєстрації договору                                24.04.2018 

 

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  Горбань Олена Аркадіївна - Лещинський Віктор Петрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Михайлов Володимир Волевич, Щербатенко Олег Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерні програми "MASTER:Бухгалтерія, MASTER:Зарплата і 
кадри, MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ, 
MASTER:Зарплата і кадри для бюджетних установ, 
MASTER:Комплексний облік, MASTER:Комплексний облік для 
бюджетних установ, MASTER:Документообіг, MASTER:Звітність, 
MASTER:Фінанси, MASTER:Виробництво, MASTER:Агро, 
MASTER:Торгівля"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3875  
 

Дата реєстрації договору                                25.04.2018 

 

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  Щербатенко Олег Вікторович, Михайлов Володимир Волевич - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "МАСТЕР:ГЛОБАЛ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савенко Микита Ігорович, Гребенєва Ірина Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Зошит для 
практичних робіт "Архітектура" 1 рівень"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація, 
складений твір  

 

Номер реєстрації договору  3876  
 

Дата реєстрації договору                                25.04.2018 

 

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  Гребенєва Ірина Володимирівна, Савенко Микита Ігорович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павленко Віктор Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компонента "SmpFtpSyn"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3877  
 

Дата реєстрації договору                                25.04.2018 

 

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  Павленко Віктор Вікторович - Дочірнє підприємство "РТМ 
ДІДЖИТАЛ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павленко Віктор Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компонента "VideoInvader"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3878  
 

Дата реєстрації договору                                25.04.2018 

 

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  Павленко Віктор Вікторович - Дочірнє підприємство "РТМ 
ДІДЖИТАЛ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павленко Віктор Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компонента "Watch"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3879  
 

Дата реєстрації договору                                25.04.2018 
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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  Павленко Віктор Вікторович - Дочірнє підприємство "РТМ 
ДІДЖИТАЛ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Руднєв Кирило Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SMART HCM&LMS"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3880  
 

Дата реєстрації договору                                25.04.2018 

 

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  Руднєв Кирило Михайлович - Товариство з обмеженою 
відповідальності "СМАРТ БІЗНЕС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кондзелка Мар'яна Богданівна, Бегай Любомир Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-графічний твір (комікс) "Зубси. Секрети білосніжної 
посмішки!"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3881  
 

Дата реєстрації договору                                02.05.2018 

 

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  Бегай Любомир Петрович, Кондзелка Мар'яна Богданівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Ірбіс 
Комікси"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Делієв Георгій Вікторович, Цисельський Едуард Вікторович, Батенєв 
Олександр Владиславович, Клочко Євген Миколайович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Одеський підкидько"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
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Номер реєстрації договору  3882  
 

Дата реєстрації договору                                02.05.2018 

 
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  Клочко Євген Миколайович, Батенєв Олександр Владиславович, 

Цисельський Едуард Вікторович, Делієв Георгій Вікторович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕЛІЄВ АРТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Жванецький Михайло Маньєвич  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник цитат та виразів "Тщательнее"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3883  
 

Дата реєстрації договору                                03.05.2018 

 
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  Жванецький Михайло Маньєвич - Друтіс Даніца Олегівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Дерев'янчук Анатолій Йосипович, Сиротенко Сергій Геннадійович, 

Немикін Дмитрій В'ячеславович, Боровик Едуард Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний твір "Методика створення мультимедійного 

навчального артилерійського комплексу"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3884  
 

Дата реєстрації договору                                03.05.2018 

 
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  Боровик Едуард Олександрович, Немикін Дмитрій В'ячеславович, 

Сиротенко Сергій Геннадійович, Дерев'янчук Анатолій Йосипович - 
Сумський державний університет  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Солодкий Андрій Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платформа Urbio"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3885  
 

Дата реєстрації договору                                03.05.2018 

 

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  Петлєва Ольга Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення персонажа "Капитан Кэрри / Captain Carry"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3886  
 

Дата реєстрації договору                                04.05.2018 

 

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  Петлєва Ольга Юріївна - Прокопець Михайло Вікторович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Примостка Людмила Олександрівна, Карчева Ірина Яківна, 
Примостка Олена Олександрівна, Примостка Андрій Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колективна монографія "Банківський менеджмент: інноваційні 
концепції та моделі"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  3887  
 

Дата реєстрації договору                                05.05.2018 

 

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  Примостка Андрій Олександрович, Примостка Олена 
Олександрівна, Карчева Ірина Яківна, Примостка Людмила 
Олександрівна - Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Журбицький Олексій Сергійович, Калашнік Станіслав Леонідович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ministra TV Platform"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3888  
 

Дата реєстрації договору                                08.05.2018 

 

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  Калашнік Станіслав Леонідович, Журбицький Олексій Сергійович - 
Progressive Technology - F.Z.E (Прогресив Текнолоджі Ф.З.Є)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Доненко Тарас Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу "UA 
Working"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3889  
 

Дата реєстрації договору                                08.05.2018 

 

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  Фізична особа-підприємець Доненко Тарас Михайлович - 
Башмачнікова Тетяна Вікторівна, Новіков Костянтин Всеволодович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій 
курсу "Карусель пригод"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір, 
ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  3890  
 

Дата реєстрації договору                                10.05.2018 

 

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  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гришин Артем Геннадійович, Вернидуб Богдан Андрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій до курсу 
"Мульти-мікс, 2 рівень"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3891  
 

Дата реєстрації договору                                10.05.2018 

 

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, Гришин Артем Геннадійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій 
курсу "Мульти-мікс, 2 рівень"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, літературний 
письмовий твір науково-технічного характеру, складений твір, 
ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  3892  
 

Дата реєстрації договору                                10.05.2018 

 
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  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гришин Артем Геннадійович, Вернидуб Богдан Андрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій до курсу 
"Мульти-мікс, 1 рівень"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
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Номер реєстрації договору  3893  
 

Дата реєстрації договору                                10.05.2018 

 

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, Гришин Артем Геннадійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій 

курсу "Мульти-мікс, 1 рівень"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, літературний письмовий твір 

навчального характеру, складений твір, ілюстрація  
 
Номер реєстрації договору  3894  
 

Дата реєстрації договору                                10.05.2018 

 
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  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ПРОЛЕГО"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Резніченко Ірина Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень "Комплект інструкцій до курсу 

"Карусель пригод"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3895  
 

Дата реєстрації договору                                10.05.2018 

 
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  Резніченко Ірина Юріївна - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ПРОЛЕГО"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Єрьоменко Ілля Русланович, Блецко Владислав Віталійович, Пасса 
Мєлєн Естель Валентина (MELEN PASSA)  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеокліп "Сошли с ума"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  3896  
 

Дата реєстрації договору                                14.05.2018 

 

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  Пасса Мєлєн Естель Валентина, Блецко Владислав Віталійович, 
Єрьоменко Ілля Русланович - Зимін Назарій Геннадійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Гавлюк Олексій Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Процесинг електронних грошей "theMoney" 

("theMoney") 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3897  
 

Дата реєстрації договору                                14.05.2018 

 
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  Фізична особа-підприємець Гавлюк Олексій Миколайович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕЙФОРС"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору   Астраханцев Дмитро (Dmytro Astrakhantsev)  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна продукція "AdLock Device 

Protection" в електронному вигляді (AdLock for Windows/Mac)" 
("AdLock Device Protection") 

 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3898  
 

Дата реєстрації договору                                14.05.2018 

 
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   Астраханцев Дмитро - Компанія "Ханкупер с.р.о."  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Євченко Станіслав Віталійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Поліція 102" для 
операційної системи Android та iOS"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3899  
 

Дата реєстрації договору                                15.05.2018 

 

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  Громадська організація "Фонд Розвитку Маріуполя" - Головне 
управління Національної поліції в Донецькій області  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Івашков Олексій Сергійович, Жлуктенко Святослав Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ULA"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3900  
 

Дата реєстрації договору                                17.05.2018 

 

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  Жлуктенко Святослав Володимирович, Івашков Олексій Сергійович - 
Приватне підприємство "ЛАНТЕК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шликов Дмитро Владиславович (Stanley Goldman, Tsuchitana)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Настільна покрокова гра 
"Бордерхейм": "Хроніки" (англійською "Borderhaime": "Chronicles", 
російською "Бордерхэйм": "Хроники"), збірка творів практичного 
характеру "Правила настільної покрокової гри "Бордерхейм": 
"Хроніки" (англійською "Borderhaime": "Chronicles", російською 
"Бордерхэйм": "Хроники")  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3901  
 

Дата реєстрації договору                                17.05.2018 
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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  Шликов Дмитро Владиславович - Мельник Максим Олександрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Доронін Володимир Васильович, Алєйніков Михайло Владиславович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Спосіб прискорення циркуляції навігаційних даних 

на цифровій моделі карти"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Номер реєстрації договору  3902  
 

Дата реєстрації договору                                17.05.2018 

 
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  Алєйніков Михайло Владиславович, Доронін Володимир Васильович - 

Державний університет інфраструктури та технологій  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Шелест Микола Борисович, Вакал Андрій Олександрович, Семич 

Олександр Борисович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний твір "Сортування боєприпасів на вогневій позиції"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Номер реєстрації договору  3903  
 

Дата реєстрації договору                                17.05.2018 

 
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  Семич Олександр Борисович, Вакал Андрій Олександрович, Шелест 

Микола Борисович - Сумський державний університет  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лобова Ольга Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів 
загальної середньої освіти  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  3904  
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Дата реєстрації договору                                18.05.2018 

 

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  Лобова Ольга Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Учбово-видавничий центр "Школяр"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пасічник Євгеній Анатолійович, Петров-Козьмін Дмитро Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Медична інформаційна система" ("МІС 
ДЕСНЕТ") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3905  
 

Дата реєстрації договору                                18.05.2018 

 

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 "Деснет" - Національний 
інститут раку  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Огоренко Наталія Іванівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "INNI"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3906  
 

Дата реєстрації договору                                25.05.2018 

 

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  Огоренко Наталія Іванівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Смарт Техно Лаб"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рунов Олексій Юрійович, Анцибор Віктор Анатолійович, Котенко 
Юрій Миколайович, Рижикова Юлія Вікторівна, Мірко Сергій 
Олексійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
документами ДОК ПРОФ 3.СУДИ"  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

822 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3907  
 

Дата реєстрації договору                                29.05.2018 

 

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  Рижикова Юлія Вікторівна, Котенко Юрій Миколайович, Анцибор 
Віктор Анатолійович, Рунов Олексій Юрійович - Мірко Сергій 
Олексійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рунов Олексій Юрійович, Анцибор Віктор Анатолійович, Котенко 
Юрій Миколайович, Рижикова Юлія Вікторівна, Мірко Сергій 
Олексійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
документами ДОК ПРОФ 3.КОНТЕНТ"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3908  
 

Дата реєстрації договору                                29.05.2018 

 

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  Рижикова Юлія Вікторівна, Котенко Юрій Миколайович, Анцибор 
Віктор Анатолійович, Рунов Олексій Юрійович - Мірко Сергій 
Олексійович  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Голубєв Роман Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музика та аранжування до пісні "Мне бы с тобой"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  3909  
 

Дата реєстрації договору                                29.05.2018 

 

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  Голубєв Роман Володимирович - Марюх Марина Валеріївна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Миргородський Андрій Сергійович, Чопенко Дмитро Юрійович, 
Коломієць Олексій Олександрович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Концепція "Реконструкція транспортної 
розв'язки від б-ру Л.Українки до Бессарабської площі з 
облаштуванням пішохідної зони, реорганізацією торгівельних місць, 
продовольчого ринку та закладів громадського харчування в                    
м. Києві"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Номер реєстрації договору  3910  
 

Дата реєстрації договору                                29.05.2018 

 

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  Коломієць Олексій Олександрович, Чопенко Дмитро Юрійович, 
Миргородський Андрій Сергійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "П.С. Традиція"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордас Володимир Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проведення заходу "Молодіжна акція "Живий Ланцюг 
Соборності"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3911  
 

Дата реєстрації договору                                29.05.2018 

 

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  Мордас Володимир Васильович - Громадська спілка "Центр 
національно-патріотичного виховання"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мордас Володимир Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій проведення заходу "Патріотична акція "Козацька 
Покрова"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3912  
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Дата реєстрації договору                                29.05.2018 

 

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  Мордас Володимир Васильович - Громадська спілка "Центр 
національно-патріотичного виховання"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Крилюк Віталій Омелянович, Гудима Арсен Арсенович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний твір "Формат та порядок проведення змагань бригад 

екстреної  медичної допомоги"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Номер реєстрації договору  3913  
 

Дата реєстрації договору                                30.05.2018 

 
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  Гудима Арсен Арсенович, Крилюк Віталій Омелянович - 

Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська рада реанімації 
(ресусцитації) та екстреної медичної допомоги"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору  Череватий Олег Павлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Яваре.Сервіс"  
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  3914  
 

Дата реєстрації договору                                30.05.2018 

 
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  Череватий Олег Павлович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Яваре"  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Комар Павло Вікторович, Кардаш Олена Геннадіївна (Elena 
Viniarskaya), Богдан Олександра Миколаївна, Холоденко Наталія 
Володимирівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеокліп "Танець моїх крил"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  3915  
 

Дата реєстрації договору                                01.06.2018 

 

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  Богдан Олександра Миколаївна, Кардаш Олена Геннадіївна, Комар 
Павло Вікторович - Холоденко Наталія Володимирівна  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шубинцев Олександр Валентинович, Жебровський Олег Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "HLS 2.0 web player Омега ТВ"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3916  
 

Дата реєстрації договору                                05.06.2018 

 

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  Жебровський Олег Сергійович, Шубинцев Олександр Валентинович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Омега ТВ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Доронін Володимир Васильович, Алєйніков Михайло Владиславович, 
Алєйніков Владислав Михайлович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Контекстно-орієнтований підхід в інтелектуальній 
обробці потоків даних від водомірних постів при русі судна"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3917  
 

Дата реєстрації договору                                05.06.2018 

 

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  Алєйніков Владислав Михайлович, Алєйніков Михайло 
Владиславович, Доронін Володимир Васильович - Державний 
університет інфраструктури та технологій  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Доронін Володимир Васильович, Спіян Олександр Миколайович, 
Алєйніков Владислав Михайлович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник завдань з лабораторних робіт "Відпрацювання практичних 
навичок по експлуатації Inland ECDIS, ECDIS/ECS". Освітньо-
професійна програма підготовки магістра"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3918  
 

Дата реєстрації договору                                05.06.2018 

 

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  Алєйніков Владислав Михайлович, Спіян Олександр Миколайович, 
Доронін Володимир Васильович - Державний університет 
інфраструктури та технологій  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Доронін Володимир Васильович, Алєйніков Владислав Михайлович, 
Спіян Олександр Миколайович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник завдань з лабораторних робіт з дисципліни "Навігаційно-
інформаційні комп'ютерні системи з електронними картами". 
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3919  
 

Дата реєстрації договору                                05.06.2018 

 

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  Спіян Олександр Миколайович, Алєйніков Владислав Михайлович, 
Доронін Володимир Васильович - Державний університет 
інфраструктури та технологій  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Доронін Володимир Васильович, Алєйніков Михайло Владиславович, 
Алєйніков Владислав Михайлович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Використання обчислювального інтелекту при 
виявленні дефектів функціонування базової версії програмного 
продукту ЕCDIS"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Номер реєстрації договору  3920  
 

Дата реєстрації договору                                05.06.2018 

 

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  Алєйніков Владислав Михайлович, Алєйніков Михайло 
Владиславович, Доронін Володимир Васильович - Державний 
університет інфраструктури та технологій  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Доронін Володимир Васильович, Алєйніков Михайло Владиславович, 
Алєйніков Владислав Михайлович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Застосування критеріїв оцінки функціональної 
стійкості інструментального методу навігації на ВВШ України"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3921  
 

Дата реєстрації договору                                05.06.2018 

 

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  Алєйніков Владислав Михайлович, Алєйніков Михайло 
Владиславович, Доронін Володимир Васильович - Державний 
університет інфраструктури та технологій  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Доронін Володимир Васильович, Алєйніков Михайло Владиславович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Метод розширення функціональних можливостей 
ECDIS/INLAND ECDIS за рахунок взаємного функціонування з РЛС у 
режимах контролю і діагностування"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  3922  
 

Дата реєстрації договору                                05.06.2018 

 

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  Алєйніков Михайло Владиславович, Доронін Володимир Васильович - 
Державний університет інфраструктури та технологій  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савенко Микита Ігорович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Альбом для ескізів "Архітектура" 1 
рівень"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  3923  
 

Дата реєстрації договору                                05.06.2018 

 

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  Савенко Микита Ігорович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савенко Микита Ігорович, Гребенєва Ірина Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Комплект презентацій 
курсу "Архітектура" 1 рівень"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір навчального характеру, ілюстрація, складений твір  

 

Номер реєстрації договору  3924  
 

Дата реєстрації договору                                05.06.2018 

 

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  Гребенєва Ірина Володимирівна, Савенко Микита Ігорович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Насібова Руслана Акіфовна (LANA TIGRANA)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Riki-Tiki"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3925  
 

Дата реєстрації договору                                05.06.2018 

 

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  Насібова Руслана Акіфовна - Юков Віталій Олегович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Насібова Руслана Акіфовна (LANA TIGRANA)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Белый дым"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3926  
 

Дата реєстрації договору                                05.06.2018 

 

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  Насібова Руслана Акіфовна - Юков Віталій Олегович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шаповаленко Ігор Володимирович, Трофимчук Артур Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "StopAd for Android"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3927  
 

Дата реєстрації договору                                05.06.2018 

 

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  Трофимчук Артур Петрович, Шаповаленко Ігор Володимирович - 
НОВНІФАЙ ЛІМІТЕД (NOVNIFY LIMITED)  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бардаченко Евгеній Олегович, Герасимчук Назарій Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "На паті"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3928  
 

Дата реєстрації договору                                07.06.2018 

 

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  Герасимчук Назарій Васильович, Бардаченко Евгеній Олегович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Контрамарка України"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пустоварова Анастасія Ігорівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрації до циклу віршів Бориса Гриньова "Разговор"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3929  
 

Дата реєстрації договору                                07.06.2018 

 

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  Пустоварова Анастасія Ігорівна - Гриньов Борис Вікторович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тімшин Іван Анатолійович, Непиталюк Аркадій Анатолійович, 
Негрескул Андрій Ігорович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій повнометражного ігрового фільму "11 дітей з 
Моршина" ("Кіносценарій фільму "11 дітей з Моршина") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номер реєстрації договору  3930  
 

Дата реєстрації договору                                08.06.2018 

 

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  Негрескул Андрій Ігорович, Непиталюк Аркадій Анатолійович, 
Тімшин Іван Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткач Костянтин Іванович, Нікітін Дмитро Миколайович, Петкогло 
Анатолій Миколайович, Радєв Михайло Степанович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Централізоване програмне забезпечення з 
приймання платежів від населення ЕПБ "Платежі"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  3931  
 

Дата реєстрації договору                                08.06.2018 

 

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, Петкогло Анатолій Миколайович, 
Нікітін Дмитро Миколайович, Ткач Костянтин Іванович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ГЕРЦ-УКРАЇНА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Піскунов Сергій Вадимович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Осяжність неосяжного"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  3932  
 

Дата реєстрації договору                                13.06.2018 

 

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  Піскунов Сергій Вадимович - Лещинський Віктор Петрович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Серебряков Владислав Аркадійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль клієнтської частини (Front-end) 
Програмного комплексу "Dimetogo"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3933  
 

Дата реєстрації договору                                13.06.2018 

 

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  Серебряков Владислав Аркадійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СП СИСТЕМС"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шумілін Сергій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Архітектурний проект "Будівля водноспортивного комплексу "Н2О"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури, літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  3934  
 

Дата реєстрації договору                                14.06.2018 

 

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 "СПОРТПРОЕКТ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АТМ-Технолоджис"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Скороход Артем Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "На встречу к звездам"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3935  
 

Дата реєстрації договору                                15.06.2018 

 

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  Скороход Артем Сергійович - Костов Руслан Феохарієвич  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Скороход Артем Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Не формат"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3936  
 

Дата реєстрації договору                                15.06.2018 

 

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  Скороход Артем Сергійович - Костов Руслан Феохарієвич  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Скороход Артем Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мало мне тебя"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3937  
 

Дата реєстрації договору                                15.06.2018 

 

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  Скороход Артем Сергійович - Костов Руслан Феохарієвич  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Скороход Артем Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Бой с самим собой"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  3938  
 

Дата реєстрації договору                                15.06.2018 

 

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  Скороход Артем Сергійович - Костов Руслан Феохарієвич  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Главацький Андрій Антонович, Бойко Володимир Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Медична інформаційна система ЮАСМАРТ 
(МІС ЮАСМАРТ)" ("МІС ЮАСМАРТ") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3939  
 

Дата реєстрації договору                                19.06.2018 

 

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  Бойко Володимир Михайлович, Главацький Андрій Антонович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮАСМАРТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коник Олексій Миколайович, Суярко Олексій Юрійович, Требін 
Сергій Леонідович, Корсун Сергій Валерійович, Суринець Василь 
Васильович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "U-Prox IP400 control operating"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3940  
 

Дата реєстрації договору                                23.06.2018 

 

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  Суринець Василь Васильович, Корсун Сергій Валерійович, 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  Коник Олексій Миколайович, Суярко Олексій Юрійович, Требін 
Сергій Леонідович, Корсун Сергій Валерійович, Суринець Василь 
Васильович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "U-Prox Desktop control operatin"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3941  
 

Дата реєстрації договору                                23.06.2018 

 

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  Суринець Василь Васильович, Корсун Сергій Валерійович, 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  Коник Олексій Миколайович, Суярко Олексій Юрійович, Требін 
Сергій Леонідович, Корсун Сергій Валерійович, Суринець Василь 
Васильович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "U-Prox BLE control operating"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  3942  
 

Дата реєстрації договору                                23.06.2018 
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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  Суринець Василь Васильович, Корсун Сергій Валерійович, Требін 
Сергій Леонідович, Суярко Олексій Юрійович, Коник Олексій 
Миколайович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СОФТВЕРНА ІНЖЕНЕРНА КОМПАНІЯ А2 ЛТД"  

 
 

 
 



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 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ ВИ-
НАГОРОДИ (РОЯЛТІ) ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ІЗ 
КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ ФОНОГРАМ І ВІДЕОГРАМ ТА ЗАФІКСО-
ВАНИХ У НИХ ВИКОНАНЬ 
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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 

78107, 78486, 78964, 79325, 79641 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

78087, 78090, 79326 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

78268, 78559, 78782, 78881, 78882, 78883, 79058, 79552, 79816 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник звичайних даних 

78191 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Збірник творів 

78082, 78194, 78199, 78202, 78203, 78392, 78413, 78505, 78743, 79090, 79134, 79161, 
79185, 79186, 79214, 79282, 79284, 79288, 79329, 79355, 79425, 79461, 79466, 79555, 
79568, 79592, 79673, 79696, 79701 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

78025, 78039, 78048, 78050, 78051, 78052, 78053, 78054, 78055, 78056, 78057, 78061, 
78063, 78064, 78106, 78135, 78154, 78155, 78156, 78158, 78202, 78273, 78346, 78348, 
78349, 78366, 78376, 78377, 78414, 78415, 78422, 78447, 78448, 78449, 78485, 78492, 
78526, 78537, 78621, 78626, 78627, 78628, 78645, 78646, 78647, 78648, 78668, 78670, 
78679, 78706, 78712, 78713, 78738, 78741, 78746, 78753, 78789, 78791, 78803, 78822, 
78823, 78824, 78853, 78900, 78904, 78905, 78912, 78926, 78927, 78929, 78932, 78933, 
78934, 78994, 78996, 78997, 78998, 78999, 79000, 79001, 79002, 79003, 79004, 79005, 
79006, 79007, 79008, 79009, 79011, 79012, 79013, 79014, 79015, 79016, 79017, 79018, 
79019, 79020, 79021, 79022, 79023, 79111, 79112, 79113, 79114, 79117, 79124, 79125, 
79143, 79158, 79159, 79160, 79167, 79170, 79171, 79175, 79189, 79218, 79223, 79252, 
79272, 79277, 79279, 79352, 79353, 79358, 79383, 79384, 79385, 79386, 79402, 79406, 
79436, 79437, 79438, 79439, 79440, 79445, 79455, 79456, 79460, 79470, 79473, 79475, 
79499, 79502, 79503, 79511, 79526, 79536, 79543, 79551, 79561, 79566, 79574, 79591, 
79611, 79661, 79664, 79665, 79666, 79667, 79668, 79741, 79742, 79751, 79812, 79819, 
79823, 79833, 79847, 79848, 79849, 79851, 79852, 79853, 79854, 79855, 79888, 79889, 
79890, 79891, 79892, 79893, 79894, 79895, 79915, 79936, 79937, 79963 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Картографічний твір 

79711 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

78011, 78083, 78084, 78088, 78089, 78109, 78111, 78114, 78115, 78116, 78117, 78121, 
78125, 78137, 78143, 78193, 78195, 78196, 78246, 78247, 78248, 78249, 78269, 78271, 
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78275, 78281, 78282, 78283, 78298, 78308, 78311, 78315, 78316, 78317, 78318, 78319, 
78334, 78335, 78336, 78337, 78338, 78339, 78340, 78344, 78345, 78352, 78353, 78354, 
78359, 78363, 78372, 78373, 78378, 78396, 78397, 78398, 78399, 78400, 78401, 78402, 
78403, 78404, 78425, 78432, 78441, 78442, 78469, 78471, 78472, 78473, 78474, 78475, 
78503, 78517, 78553, 78556, 78560, 78612, 78613, 78615, 78616, 78617, 78618, 78630, 
78655, 78656, 78657, 78673, 78674, 78675, 78676, 78677, 78678, 78681, 78698, 78702, 
78703, 78704, 78718, 78750, 78751, 78752, 78790, 78793, 78799, 78801, 78802, 78805, 
78806, 78807, 78809, 78810, 78811, 78812, 78813, 78814, 78815, 78816, 78817, 78818, 
78819, 78820, 78821, 78825, 78828, 78831, 78832, 78836, 78841, 78845, 78846, 78849, 
78879, 78884, 78887, 78888, 78889, 78890, 78891, 78892, 78893, 78894, 78895, 78896, 
78901, 78903, 78906, 78907, 78919, 78924, 78935, 78943, 78960, 78988, 78989, 78990, 
78995, 79051, 79052, 79059, 79068, 79069, 79070, 79071, 79072, 79073, 79074, 79075, 
79076, 79077, 79078, 79079, 79080, 79081, 79082, 79091, 79098, 79103, 79104, 79127, 
79128, 79133, 79139, 79141, 79144, 79147, 79151, 79152, 79153, 79154, 79157, 79164, 
79165, 79166, 79172, 79173, 79176, 79185, 79226, 79232, 79291, 79306, 79309, 79328, 
79330, 79361, 79362, 79364, 79365, 79366, 79387, 79401, 79422, 79426, 79435, 79447, 
79465, 79469, 79477, 79481, 79483, 79484, 79508, 79509, 79514, 79597, 79602, 79603, 
79643, 79648, 79650, 79651, 79652, 79662, 79663, 79685, 79686, 79687, 79689, 79690, 
79692, 79693, 79706, 79708, 79710, 79714, 79716, 79718, 79720, 79722, 79725, 79732, 
79738, 79740, 79743, 79759, 79763, 79764, 79765, 79766, 79767, 79768, 79771, 79790, 
79802, 79803, 79805, 79806, 79807, 79808, 79809, 79813, 79815, 79820, 79827, 79829, 
79830, 79831, 79834, 79835, 79836, 79845, 79856, 79857, 79858, 79859, 79860, 79861, 
79862, 79863, 79864, 79913, 79916, 79917, 79918, 79934 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

78393, 78438, 78439, 79058, 79406, 79695 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення, що стосується архітектури 

78487, 79552 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

78016, 78025, 78026, 78027, 78028, 78030, 78031, 78039, 78040, 78041, 78065, 78066, 
78067, 78069, 78072, 78101, 78102, 78104, 78105, 78106, 78122, 78126, 78130, 78132, 
78133, 78142, 78144, 78145, 78146, 78147, 78148, 78149, 78150, 78151, 78152, 78154, 
78176, 78177, 78178, 78179, 78180, 78181, 78192, 78197, 78199, 78202, 78203, 78239, 
78266, 78268, 78276, 78277, 78291, 78293, 78303, 78304, 78313, 78314, 78347, 78348, 
78351, 78355, 78366, 78395, 78405, 78406, 78407, 78436, 78440, 78457, 78458, 78487, 
78492, 78519, 78527, 78528, 78529, 78530, 78531, 78532, 78533, 78534, 78538, 78539, 
78540, 78541, 78542, 78543, 78544, 78545, 78546, 78547, 78548, 78549, 78550, 78551, 
78558, 78595, 78614, 78623, 78644, 78649, 78650, 78651, 78652, 78659, 78660, 78661, 
78662, 78679, 78689, 78690, 78691, 78692, 78693, 78695, 78696, 78697, 78736, 78738, 
78740, 78741, 78746, 78748, 78754, 78780, 78781, 78783, 78784, 78785, 78786, 78791, 
78796, 78803, 78847, 78848, 78851, 78852, 78873, 78874, 78880, 78883, 78929, 78937, 
78946, 78948, 78965, 78966, 78967, 78991, 79011, 79027, 79028, 79089, 79094, 79095, 
79100, 79168, 79175, 79181, 79182, 79187, 79189, 79218, 79219, 79255, 79256, 79261, 
79272, 79275, 79295, 79313, 79314, 79315, 79316, 79317, 79318, 79319, 79320, 79321, 
79323, 79327, 79379, 79382, 79399, 79402, 79403, 79406, 79412, 79413, 79414, 79415, 
79423, 79425, 79437, 79441, 79461, 79462, 79468, 79474, 79482, 79511, 79517, 79518, 
79519, 79520, 79529, 79532, 79533, 79551, 79552, 79553, 79561, 79573, 79577, 79578, 
79579, 79580, 79581, 79582, 79583, 79584, 79585, 79586, 79587, 79589, 79591, 79607, 
79618, 79619, 79620, 79644, 79645, 79670, 79672, 79680, 79681, 79682, 79699, 79719, 
79745, 79751, 79769, 79774, 79832, 79833, 79837, 79887, 79896, 79938, 79939, 79940, 
79941, 79943, 79952, 79953, 79954, 79955, 79960, 79964 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

78297, 78312, 78429, 79235, 79236, 79436, 79731 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

78068, 78128, 78139, 78194, 78251, 78392, 78426, 78765, 78955, 78992, 79090, 79200, 
79201, 79202, 79203, 79204, 79205, 79206, 79207, 79282, 79283, 79284, 79285, 79288, 
79367, 79373, 79409, 79466, 79500, 79755, 79959 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

78127, 78510, 78521, 78522, 78523, 79169, 79287, 79394, 79397, 79571, 79572 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір з питань мистецтва 

79973, 79974, 79975 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

78042, 78048, 78049, 78050, 78051, 78052, 78053, 78054, 78055, 78056, 78057, 78058, 
78059, 78060, 78061, 78062, 78063, 78064, 78070, 78071, 78074, 78075, 78076, 78077, 
78078, 78079, 78135, 78200, 78201, 78221, 78222, 78223, 78224, 78225, 78226, 78227, 
78228, 78229, 78230, 78231, 78232, 78233, 78234, 78245, 78250, 78267, 78274, 78278, 
78310, 78322, 78326, 78327, 78328, 78329, 78330, 78331, 78332, 78333, 78365, 78437, 
78450, 78496, 78498, 78499, 78520, 78563, 78564, 78565, 78566, 78567, 78568, 78569, 
78570, 78571, 78572, 78573, 78574, 78575, 78576, 78577, 78578, 78579, 78580, 78581, 
78582, 78583, 78584, 78585, 78586, 78587, 78588, 78589, 78590, 78591, 78600, 78601, 
78629, 78715, 78716, 78753, 78771, 78772, 78773, 78774, 78775, 78776, 78777, 78778, 
78779, 78830, 78833, 78834, 78900, 78957, 78996, 78997, 78998, 78999, 79000, 79001, 
79002, 79003, 79004, 79005, 79006, 79007, 79008, 79009, 79012, 79013, 79014, 79015, 
79016, 79017, 79018, 79019, 79020, 79021, 79022, 79023, 79050, 79111, 79112, 79113, 
79114, 79208, 79209, 79210, 79211, 79237, 79238, 79257, 79258, 79259, 79260, 79262, 
79263, 79286, 79312, 79340, 79341, 79342, 79343, 79344, 79345, 79346, 79347, 79348, 
79374, 79375, 79376, 79377, 79378, 79434, 79458, 79471, 79472, 79486, 79487, 79488, 
79489, 79490, 79491, 79492, 79493, 79494, 79495, 79496, 79524, 79563, 79575, 79611, 
79630, 79632, 79633, 79634, 79635, 79636, 79637, 79638, 79639, 79640, 79876, 79877, 
79878, 79879, 79880, 79881, 79882, 79883, 79884, 79888, 79889, 79890, 79891, 79892, 
79893, 79894, 79895, 79914, 79933, 79936, 79937, 79945, 79946, 79947, 79948, 79949, 
79950, 79963 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

78682, 78706, 78707, 79506 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

78434, 79390 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

78346, 78349, 78466, 78467, 78468, 78480, 78481, 78482, 78483, 78485, 78494, 78495, 
78497, 78526, 78535, 78536, 78537, 78647, 78668, 78670, 78918, 78920, 78930, 78931, 
78975, 79010, 79138, 79190, 79191, 79192, 79417, 79418, 79419, 79593, 79594, 79595, 
79596, 79608, 79819, 79823 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

78267, 78280, 78417, 79814 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

78173, 78272, 78273, 78444, 78445, 78446, 78447, 78448, 78515, 78516, 78607, 78625, 
78626, 78627, 78688, 78942, 78976, 78977, 79120, 79122, 79123, 79252, 79253, 79324, 
79675, 79844, 79846, 79847, 79848, 79849, 79850, 79851, 79852, 79853, 79854, 79855 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

78010, 78012, 78013, 78014, 78015, 78038, 78043, 78080, 78086, 78092, 78098, 78099, 
78113, 78118, 78119, 78120, 78124, 78131, 78134, 78138, 78140, 78141, 78155, 78156, 
78157, 78158, 78159, 78160, 78162, 78163, 78164, 78165, 78166, 78167, 78168, 78169, 
78170, 78174, 78175, 78250, 78270, 78274, 78279, 78284, 78285, 78286, 78287, 78288, 
78289, 78290, 78292, 78294, 78295, 78296, 78302, 78309, 78320, 78323, 78324, 78341, 
78342, 78343, 78350, 78357, 78358, 78368, 78369, 78370, 78371, 78375, 78376, 78377, 
78379, 78380, 78381, 78382, 78383, 78384, 78390, 78414, 78415, 78416, 78419, 78421, 
78422, 78427, 78428, 78437, 78449, 78450, 78459, 78460, 78461, 78462, 78463, 78464, 
78465, 78484, 78488, 78489, 78490, 78493, 78501, 78504, 78506, 78507, 78508, 78509, 
78511, 78512, 78513, 78514, 78518, 78524, 78525, 78552, 78554, 78555, 78557, 78561, 
78562, 78592, 78596, 78597, 78598, 78606, 78619, 78621, 78622, 78624, 78628, 78631, 
78632, 78633, 78634, 78635, 78636, 78637, 78638, 78639, 78640, 78641, 78642, 78643, 
78645, 78646, 78648, 78658, 78663, 78664, 78665, 78666, 78667, 78680, 78683, 78684, 
78685, 78686, 78687, 78699, 78700, 78701, 78711, 78712, 78713, 78717, 78719, 78742, 
78744, 78745, 78749, 78763, 78767, 78768, 78769, 78770, 78788, 78789, 78792, 78794, 
78795, 78797, 78804, 78808, 78822, 78823, 78824, 78826, 78827, 78835, 78837, 78838, 
78839, 78840, 78842, 78843, 78850, 78853, 78854, 78855, 78858, 78859, 78860, 78861, 
78862, 78863, 78864, 78865, 78866, 78867, 78868, 78869, 78870, 78871, 78876, 78877, 
78878, 78885, 78886, 78897, 78902, 78904, 78905, 78908, 78909, 78910, 78912, 78913, 
78914, 78915, 78916, 78921, 78922, 78923, 78925, 78926, 78927, 78928, 78932, 78933, 
78934, 78936, 78938, 78939, 78944, 78945, 78947, 78952, 78953, 78954, 78956, 78958, 
78959, 78961, 78962, 78963, 78978, 78980, 78981, 78982, 78983, 78984, 78985, 78986, 
78987, 78994, 79025, 79026, 79029, 79030, 79031, 79032, 79048, 79049, 79050, 79060, 
79061, 79062, 79063, 79064, 79065, 79066, 79067, 79083, 79084, 79085, 79086, 79087, 
79088, 79092, 79093, 79096, 79097, 79102, 79105, 79117, 79118, 79119, 79121, 79124, 
79125, 79129, 79130, 79131, 79132, 79135, 79136, 79137, 79140, 79142, 79143, 79145, 
79155, 79156, 79158, 79159, 79160, 79162, 79163, 79167, 79170, 79171, 79178, 79179, 
79184, 79199, 79212, 79213, 79217, 79222, 79223, 79224, 79225, 79227, 79228, 79229, 
79230, 79231, 79248, 79249, 79264, 79265, 79266, 79267, 79268, 79269, 79270, 79271, 
79277, 79278, 79279, 79280, 79296, 79297, 79298, 79299, 79300, 79301, 79302, 79303, 
79304, 79305, 79307, 79308, 79310, 79311, 79339, 79349, 79350, 79351, 79352, 79353, 
79357, 79358, 79360, 79363, 79368, 79369, 79371, 79380, 79383, 79384, 79385, 79386, 
79388, 79398, 79400, 79404, 79405, 79424, 79430, 79431, 79432, 79433, 79438, 79439, 
79440, 79442, 79443, 79445, 79449, 79451, 79452, 79454, 79455, 79456, 79463, 79464, 
79467, 79470, 79473, 79475, 79476, 79478, 79479, 79480, 79497, 79498, 79499, 79502, 
79503, 79504, 79505, 79507, 79510, 79513, 79515, 79522, 79523, 79526, 79527, 79531, 
79534, 79535, 79536, 79537, 79538, 79539, 79540, 79541, 79542, 79543, 79544, 79545, 
79546, 79547, 79548, 79549, 79550, 79558, 79559, 79560, 79562, 79564, 79565, 79566, 
79570, 79574, 79576, 79590, 79598, 79599, 79600, 79601, 79604, 79605, 79606, 79622, 
79623, 79625, 79628, 79629, 79631, 79642, 79646, 79647, 79654, 79655, 79656, 79657, 
79658, 79659, 79660, 79661, 79664, 79665, 79666, 79667, 79668, 79671, 79674, 79678, 
79684, 79688, 79694, 79702, 79704, 79709, 79713, 79717, 79727, 79728, 79729, 79733, 
79734, 79735, 79736, 79739, 79741, 79742, 79756, 79761, 79775, 79776, 79779, 79780, 
79781, 79782, 79783, 79784, 79785, 79786, 79787, 79788, 79789, 79791, 79792, 79793, 
79794, 79795, 79796, 79797, 79798, 79799, 79800, 79801, 79804, 79811, 79812, 79822, 
79824, 79825, 79828, 79839, 79840, 79841, 79842, 79843, 79865, 79866, 79867, 79868, 
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79869, 79870, 79871, 79872, 79873, 79874, 79897, 79898, 79899, 79900, 79902, 79903, 
79912, 79915, 79919, 79920, 79921, 79922, 79923, 79924, 79929, 79930, 79931, 79932, 
79944, 79956, 79957, 79958, 79963 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

78073, 78112, 78161, 78356, 78420, 78435, 78502, 78608, 78609, 78610, 78611, 78798, 
79188, 79293, 79354, 79460, 79557, 79715 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

79099 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

78129, 78153, 78844 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

78669, 78671, 78672, 79610, 79621, 79695, 79875 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

78172, 78364, 78705, 78709, 78710, 78898, 78899, 78968, 78969, 78970, 78971, 78972, 
78973, 78974, 79183, 79193, 79194, 79195, 79196, 79197, 79198, 79233, 79240, 79241, 
79242, 79243, 79244, 79245, 79246, 79247, 79331, 79332, 79333, 79334, 79335, 79336, 
79416, 79885 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

79234, 79381 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 

78872 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

78044, 78045, 78046, 78047, 78418, 78603, 78764, 78766, 78787, 78911, 79024, 79146, 
79276, 79391, 79427, 79428, 79429, 79457, 79554, 79569, 79624, 79649, 79707, 79723, 
79724, 79777, 79925 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

78123, 78374, 78602, 79174, 79180, 79427, 79428, 79429 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

78136, 78238, 78430, 78431, 78505, 78694, 78714, 79214, 79215, 79216, 79250, 79251, 
79669, 79677, 79744, 79817, 79901, 79909, 79967 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

78017, 78018, 78019, 78020, 78021, 78022, 78023, 78024, 78029, 78081, 78085, 78171, 
78235, 78236, 78237, 78240, 78241, 78242, 78243, 78244, 78301, 78360, 78361, 78362, 
78385, 78386, 78387, 78388, 78389, 78391, 78394, 78408, 78409, 78410, 78411, 78412, 
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78413, 78424, 78593, 78594, 78599, 78653, 78737, 78743, 78829, 78856, 78917, 78949, 
79033, 79034, 79035, 79036, 79037, 79038, 79039, 79040, 79041, 79042, 79043, 79044, 
79045, 79046, 79047, 79115, 79116, 79134, 79149, 79150, 79161, 79220, 79221, 79254, 
79273, 79274, 79292, 79294, 79338, 79355, 79356, 79359, 79372, 79393, 79395, 79396, 
79446, 79450, 79453, 79485, 79516, 79525, 79528, 79567, 79568, 79588, 79612, 79613, 
79614, 79615, 79616, 79617, 79626, 79627, 79696, 79697, 79698, 79757, 79758, 79760, 
79762, 79770, 79904, 79905, 79906, 79907, 79908, 79910, 79911, 79935, 79961, 79962, 
79965, 79966, 79968, 79969, 79970, 79971, 79972 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музично-драматичний твір 

78265, 79101 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Постановка твору, створеного для сценічного показу 

78605 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

78065, 78105, 78155, 78158, 78292, 78367, 78397, 78398, 78456, 78504, 78623, 78681, 
78714, 78766, 78914, 78916, 78950, 78951, 79024, 79148, 79166, 79230, 79231, 79446, 
79512, 79521, 79551, 79683, 79712, 79836, 79933, 79951 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

78032, 78033, 78034, 78035, 78036, 78037, 78065, 78066, 78067, 78068, 78097, 78101, 
78122, 78128, 78129, 78251, 78268, 78299, 78301, 78302, 78304, 78309, 78310, 78314, 
78350, 78366, 78367, 78397, 78398, 78414, 78415, 78423, 78424, 78426, 78433, 78443, 
78451, 78452, 78453, 78454, 78455, 78491, 78536, 78559, 78668, 78679, 78708, 78746, 
78755, 78756, 78757, 78758, 78759, 78760, 78761, 78762, 78765, 78781, 78782, 78789, 
78800, 78855, 78857, 78881, 78882, 78883, 78902, 78937, 79011, 79027, 79058, 79099, 
79125, 79126, 79148, 79166, 79169, 79181, 79182, 79200, 79201, 79202, 79203, 79204, 
79205, 79206, 79207, 79212, 79257, 79258, 79259, 79260, 79275, 79289, 79290, 79295, 
79322, 79352, 79370, 79389, 79398, 79423, 79437, 79441, 79444, 79446, 79500, 79501, 
79511, 79525, 79529, 79530, 79551, 79622, 79653, 79676, 79679, 79695, 79703, 79721, 
79731, 79755, 79773, 79778, 79788, 79789, 79791, 79792, 79793, 79794, 79795, 79796, 
79797, 79798, 79799, 79800, 79819, 79823, 79886, 79887, 79924, 79938, 79939, 79940, 
79942 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

79448 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір містобудування 

78325 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

78093, 78094, 78095, 78096, 78097, 78100, 78103, 78110, 78182, 78183, 78184, 78185, 
78186, 78187, 78188, 78189, 78190, 78198, 78203, 78204, 78205, 78206, 78207, 78208, 
78209, 78210, 78211, 78212, 78213, 78214, 78215, 78216, 78217, 78218, 78219, 78220, 
78252, 78253, 78254, 78255, 78256, 78257, 78258, 78259, 78260, 78261, 78262, 78263, 
78264, 78268, 78299, 78305, 78306, 78307, 78321, 78414, 78415, 78423, 78433, 78456, 
78477, 78500, 78604, 78620, 78627, 78659, 78660, 78661, 78708, 78720, 78722, 78723, 
78724, 78725, 78726, 78727, 78728, 78729, 78733, 78734, 78735, 78739, 78747, 78875, 
78937, 78941, 78993, 79027, 79106, 79177, 79181, 79182, 79239, 79337, 79389, 79392, 
79407, 79408, 79410, 79411, 79555, 79556, 79592, 79609, 79653, 79673, 79679, 79683, 
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79691, 79700, 79721, 79726, 79737, 79746, 79747, 79748, 79749, 79750, 79752, 79753, 
79754, 79772, 79810, 79818, 79821, 79838 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

78091, 78300, 78476, 78478, 78479, 78491, 78654, 78721, 78730, 78731, 78732, 78756, 
78757, 78758, 78759, 78760, 78761, 78762, 78800, 78940, 78979, 79148, 79186, 79281, 
79444, 79730 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

78605, 79420, 79421, 79512 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

78154, 78781, 79053, 79054, 79055, 79056, 79057, 79107, 79108, 79109, 79110, 79701, 
79705, 79826, 79886, 79926, 79927, 79928 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

78108, 78142, 78313, 78314, 78426, 78470, 78753, 79125, 79126, 79529, 79530, 79591 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 79372 
Collin (псевдонім) 79528 
delfineja, Дельфінея (псевдонім) 78301 
Earls (псевдонім) 79626, 79627 
Ella Otis (псевдонім) 79731 
Evgenia Morgan (псевдонім) 79453 
Harvey Storm (псевдонім) 79964 
Jinga Vadim (псевдонім) 79557 
KAMIKA (псевдонім) 79568 
KiRA MAZUR (псевдонім) 79273 
Lana Yasinsky (псевдонім) 78303 
Natasha Royce (псевдонім) 79901, 79904, 79905, 79906, 79907, 79908, 79909, 79910, 

79911, 79965, 79967, 79968, 79969, 79970, 79971, 79972 
tigralwovna (псевдонім) 79716, 79725 
Yuruary Veles (псевдонім) 78765 
Zen Ziron (псевдонім) 78297 
Аббасов Гурбаналі Гасан-огли 79188 
Абдурахманов Рустем Джевдетович 78659 
Аберніхіна Ірина Георгіївна 79383 
Абраменко Роман Олександрович 79477 
Абрамов Микола Віталійович 79844, 79846 
Абрамова Ірина Сергіївна 79165 
Авакян Маріанна Самвелівна 78979 
Аванесова Ірина Анатоліївна 78496, 78498, 78499 
Авдєєнко Гліб Леонідович 79688 
Авраменко Квітослава Богданівна 79631 
Авраменко Олександр Миколайович 78971, 79198 
Авраменко Ольга Валентинівна 79476, 79478, 79921, 79923, 79930, 79931, 79932 
Агапов Дмитро Олександрович 78988 
Агеєв Володимир Борисович 79298 
Агеєнко Анатолій Олександрович 78104 
Агєєва Олена Володимирівна 79336 
Аграмакова Наталія Володимирівна 79155, 79156 
Адамов Олег Ігорович 78396, 78630 
Азаренко Катерина Олександрівна 79802 
Азаров Олексій Дмитрович 78884 
Азарова Анжеліка Олексіївна 79708, 79711, 79806, 79807, 79808 
Азарова Лариса Євстахіївна 79708, 79711, 79806, 79807, 79808 
Акбаш Катерина Сергіївна 79476, 79478, 79931, 79932 
Акімов Олександр Вікторович 78014 
Акімова Тетяна Валеріївна 78925, 78928 
Аксьонова Ірина Вікторівна 79162 
Алботова Домініка Валеріївна 79441 
Александр Лебедев (псевдонім) 78781 
Алексенко Віктор Леонідович 78012, 78013, 78015 
Алексієв Олег Павлович 78485 
Алена Миллс (псевдонім) 78016 
Алєксєєв Микола Едгардович 78350 
Алєксєєва Оксана Василівна 79254 
Алєксєєнко Олександр Володимирович 79400 
Алєксєєнко Тетяна Федорівна 79432, 79433 
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Алиса Мерседес, Аліса Мерседес, Alisa Mersedes 
(псевдонім) 

79525 

Алиськевич Адріан Степанович 78451, 78452, 78453, 78454, 78455 
Алієв Сервер Юсупович 78137 
Алієва Лєніє Аблязівна 79878, 79880 
Аліса Дімова (псевдонім) 79175 
Аліса ТАРК (псевдонім) 79571, 79572 
Альбокрінов Андрій Анатолійович 79814 
Альона Карат (псевдонім) 79149 
Альошин Сергій Вікторович 79805 
Амброс Світлана Миколаївна 79401 
Амбросов Сергій Володимирович 79171 
Амелін Лев Миколайович 79142 
Амеліна Анна Сергіївна 79727, 79728, 79729 
Ананьєва Майя Миколаївна 78160 
Анатольєва Ольга Іванівна 79676 
Андерсон Оксана Анатоліївна 78322 
Андреєв Артем Сергійович 78136 
Андреєв Сергій Петрович 79144 
Андрей Восточный (псевдонім) 78391 
Андрієнко Богдан Юрійович 78352 
Андрієнко Олег Васильович 79526 
Андрієць Віталій Савич 78701 
Андрощук Геннадій Олександрович 78606 
Андрук Наталія Володимирівна 78957 
Андрусенко Ірина Володимирівна 79336 
Андрусів Уляна Ярославівна 79510 
Андрух Максим Володимирович 78505 
Андрушків Богдан Миколайович 79513 
Анікєєв Сергій Олександрович (Сергей Аникеев) 79755 
Анісімова Ольга Вікторівна 78920 
Анісімова Юлія Павлівна 78350 
Аніскін Ігор Леонідович 78351, 78395 
Аніскін Олексій 78048 
Анкудінов Руслан Валентинович 78833, 78834 
Аносова Юлія Павлівна 78710 
Антипович Тарас Георгійович 78764 
Антонова Галина Миколаївна 78859, 78860, 78861, 78862, 78864, 78865, 78867, 78868, 

78869, 78870, 78871 
Антонова Ганна Валеріївна 79447 
Антончик Володимир Євгенійович 78934 
Апухтін Владислав Геннадійович 78612 
Ар Сантем (псевдонім) 78535, 78536, 78537, 78668, 78670 
Арбузова Юлія Вікторівна 78365 
Аристова Людмила Сергіївна 79347 
Аркуша Олена Георгіївна 79018 
Арлекінова Ольга Едуардівна 79862 
Арсененко Данило Володимирович 78080 
Арсененко Ірина Анатоліївна 78780 
Артур Демидов (псевдонім) 78781 
Артюх Світлана Миколаївна 78711 
Артюхов Артем Євгенович 79141, 79759 
Артюхова Надія Олександрівна 79141 
Артьомова Наталія Сергіївна 78509, 78511 
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Архангельська Марина Вікторівна 78274 
Архипенко Людмила Михайлівна 79029, 79030 
Архипова Світлана Петрівна 79792 
Астаф'єва Марія Миколаївна 79265 
Атаманчук Вікторія Петрівна 79248 
Атаманчук Петро Сергійович 79249, 79576 
Аюпова Тетяна Анатоліївна 79384 
Бабенко Борис Іванович 79296 
Бабич Тарас Петрович 79867 
Бабій Людмила Василівна 79622 
Бабій Оксана Юріївна 78350 
Бабічев Олександр Сергійович 78929 
Бабова Ірина Костянтинівна 79388 
Бабушкіна Руслана Олександрівна 78445, 78449 
Бабятинська Юлія Олександрівна 78350 
Багдасарян Георгій Миколайович 79810 
Багінський Владислав Вікторович 78123 
Бадін Олексій Сергійович 78505 
Базєй Олександр Анатолійович 78673 
Байло Іван Яковлевич 78350 
Байтеряков Олег Зуфарович 78780 
Балабуха Катерина Володимирівна 78350 
Балан Андрій Борисович 79424, 79701 
Балан Павло Георгійович 78997 
Баландіна Надія Францівна 78566, 78567 
Балахонова Наталія Олександрівна 78938, 79898 
Баліка Людмила Миколаївна 79504 
Бандоріна Лілія Миколаївна 79386 
Бандурка Олена Іванівна 79685, 79686, 79687 
Бар'яхтар Віктор Григорович 78231 
Бараненко Данило Вікторович 79815 
Баранова Інна Іванівна 79522 
Барбулат Вікторія Іванівна 78904 
Барильик-Куракова Оксана Анатоліївна 78309 
Баришев Юрій Володимирович 78849 
Барнашова Галина Вікторівна 78310 
Барчій Олександр Ігорович 79592 
Барчук Володимир Михайлович 79150 
Басанець Лука Валерійович 78206, 78207 
Басенко Руслан Олександрович 79497 
Батенко Ганна Вячеславівна 79398 
Бахтін Анатолій Михайлович 78584, 78586 
Бачієва Лариса Олександрівна 78858 
Башинська Ольга Володимирівна 78293 
Башкарьов Петро Георгійович 79170 
Бевз Валентина Григорівна 78771, 78776, 78777, 79341, 79345 
Бевз Григорій Петрович 78771, 78776, 78777 
Беденко Марк Васильович 79491, 79636 
Безгінова Любов Іванівна 79779, 79780, 79781 
Бездітний Артем Едуардович 78503 
Бездольний Віктор Володимирович 78792 
Безик Ксеня Ігорівна 78904 
Безпала Юлія Олександрівна 79522 
Безуглий Віталій Вікторович 79002, 79021 
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Бекетов Юрій Опанасович 79594 
Бекетова Галина Володимирівна 79642 
Белей Орест Любомирович 79567 
Бельченко Юрій Анатолійович 78129 
Бердиєв Берди Чариєвич 78052 
Бердієва Сайохат Хусанівна 79051 
Березовський Олег Миколайович 79485 
Береславська Валентина Іванівна 79022, 79023, 79892 
Берк Олена Вікторівна 78235, 78236 
Берлінський Микола Анатолійович 79142 
Беспалов Дмитро Анатолійович 79875 
Беспалова Наталія Володимирівна 79381 
Бєла Наталія Іванівна 78488 
Бєлоусова Наталія Володимирівна 78039 
Бєляєва Тетяна Юріївна 79334 
Бєлянкін Ігор Петрович 78924 
Бжезицький Ігор Володимирович 79101 
Бикова Олена Петрівна 79959 
Бібік Надія Михайлівна 79635 
Бігун Володимир Іванович 79272 
Бідняк Наталія Флоріївна 79675 
Бійчук Галина Леонідівна 79659 
Білан Галина Андріївна 79152 
Біленко Олена Володимирівна (псевдонім) 79244 
Біленька-Свистович Леся Володимирівна 78035, 79884 
Білий Андрій Романович 78441, 78442 
Білик Роман Миколайович 79249 
Білик Тетяна Леонідівна 78360, 78361, 78362 
Білоконь Владислав Васильович 79499 
Білоус Інна Юріївна 79449 
Білоусов Юрій Васильович 78072 
Білоусько Олександр Андрійович 78122 
Білявська Тетяна Миколаївна 79540 
Біляков Ігор Володимирович 78904 
Білянін Григорій Іванович 79193, 79194 
Біляніна Ольга Ярославівна 79193, 79194 
Бін Кирило Ігоревич 78030, 78031 
Бірюк Ірина Авенірівна 78912 
Бірюков Віктор Сергійович 79751 
Бісікало Олег Володимирович 78794 
Бісовецька Людмила Андріївна 79504 
Бланк Ігор Олександрович 78701 
Близнюк Андрій Олександрович 78461 
Близнюк Валерій Миколайович 78962 
Бобирьов Віктор Миколайович 78624 
Бобирьова Людмила Єгорівна 78154 
Бобкова Олена Степанівна 78032, 78033, 78034, 78036, 78037 
Богаєвський Дмитро Анатолійович 78344 
Богайчук Людмила Романівна 78654, 78721, 78726 
Богач Ілона Віталіївна 79710 
Богачук Юрій Петрович 78889, 78892, 78893 
Богдан Наталія Михайлівна 78113 
Богдан Олексій В'ячеславович 78425 
Богданов Сергій Олександрович 78995 
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Богіра Мирослав Степанович 79963 
Богодист Андрій Олександрович 78750 
Богомаз Володимир Михайлович 79642 
Богомолова Наталя Іванівна 78032, 78033, 78034, 78036, 78037 
Богун Володимир Данилович 78051, 78052 
Боднар Антон Ігорович 78130 
Боднарчук Олег Романович 79366 
Боженко Олег Анатолійович (KorgStyle & Modern 
Martina) 

79250, 79251 

Божинова Фаїна Яківна 78231 
Бойко Анна Едуардівна 79430, 79431 
Болдова Антоніна Андріївна 78983, 78985 
Болдовська Катерина Петрівна 78465 
Болтушенко Дмитро Володимирович 78289 
Большакова Інна Олексіївна 79489, 79634 
Большакова Ольга Віталіївна 78060 
Бондар Аліса Миколаївна (AVI) 79393 
Бондар Алла Олександрівна 78628, 79253 
Бондар Вадим Андрійович 78366 
Бондаренко Нелля Володимирівна 78332 
Бондаренко Олег Олександрович 79352 
Бондаренко Олександр Юрійович 79368 
Бондаренко Олена Олександрівна 78574, 78575 
Бондаренко Ольга Пилипівна 79938, 79939, 79940 
Бондаренко Світлана Анатоліївна 78134 
Бондаренко Тарас Григорович 79918 
Бондарчук Галина Павлівна 79635 
Борецька Наталія Олександрівна 78130, 78131 
Борзенко Олександр Іванович 78564, 78565 
Борзих Олександр Іванович 78293 
Боринець Надія Іванівна 78585 
Борисюк Зінаїда Дмитрівна 78730, 78731, 78732 
Борковський Павло Петрович 79357 
Борова Тетяна Анатоліївна 78597 
Боровська Галина Олександрівна 79143 
Бородіна Ганна Юріївна 78298 
Боряк Костянтин Федорович 78050, 78063 
Боснюк Павло Зіновійович 78583 
Боцула Мирослав Павлович 79809 
Бочарова Надія Аваківна 79812 
Бочковський Олександр Григорович 79059 
Бояренцев Сергій Михайлович 78085 
Бояренцева Людмила Юріївна 78085 
Браїлко Юлія Іванівна 78886 
Браїло Микола Володимирович 78012 
Брайнос Ілля Кусіль-Мусійович 78948 
Братченко Геннадій Дмитрович 78053 
Брежнєва Лідія Юріївна 78161 
Брезгін Максим Сергійович 79863 
Бреусова Світлана Вікторівна 79522 
Бричко Марина Михайлівна 78936 
Бричок Світлана Борисівна 79504 
Бровко Володимир Михайлович 79721 
Бродовська Оксана Григорівна 78227, 79195 
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Бросаліна Олена Геннадіївна 78067 
Бруяка Андрій Анатолійович 79330 
Брюзгіна Ірина Олексіївна 78173, 78607 
Брюханова Наталія Олександрівна 79866, 79873 
Брюховецький Олександр Борисович 78673, 78674, 78675, 78676, 78677, 78678 
Брянцев Олександр Анатолійович 78747, 79106 
Бублик Анна Геннадіївна 79630 
Бугаєв Сергій Вікторович 78053 
Бугаєв Сергій Юрійович 79644, 79645 
Бугаєвська Юлія Юріївна 78381, 78382, 78383, 78384 
Бугайов В'ячеслав Віталійович 78202, 78203, 78937, 79011 
Бугріменко Роман Михайлович 79779, 79780, 79781 
Будзанович Ярослав Михайлович 78800 
Будзяк Василь Миронович 79063, 79067 
Будзяк Ольга Степанівна 79060, 79061, 79062, 79063, 79064, 79065, 79066, 79067 
Будна Наталя Олександрівна 79946, 79949 
Будна Тетяна Богданівна 79947 
Буднік Анастасія Владиславівна 79437 
Буднік Марина Владиславівна 79437 
Букетов Андрій Вікторович 78012, 78013, 78014, 78015 
Булат Анатолій Федорович 78933, 79405 
Булик Михайло Олегович 78124 
Бунецький Володимир Михайлович 79084, 79085 
Бунякова Юлія Ярославна 79170, 79171 
Бургаз Марина Іванівна 78904 
Буренко Валентина Миколаївна 78569 
Бурко Ольга Василівна 79212 
Бурлаков Михайло Вікторович 78397, 78398, 79166, 79185 
Бурлуцька Марія Едуардівна 78905 
Бурмак Андрій Петрович 78840 
Бурман Олексій Михайлович 78681, 79176 
Бурнейко Ігор Олегович 79240 
Бурчак Євгенія Олександрівна 78102 
Буряк Анна Володимирівна 78936 
Буряк Ярослав Володимирович 78941 
Бутко Аліна Юріївна 78295 
Бутко Любов Анатоліївна 78295 
Бутнік-Сіверський Сергій Олександрович 78606 
Бутович Марина Ігорівна 78154 
Буцик Роман Миколайович 78504 
Бучацька Тетяна Григорівна 79883 
Буяджи Василь Володимирович 79170, 79445 
Буянов Нікіта Васільєвіч 78115, 78116, 78117 
В'юн Валентин Георгійович 78078 
Ваганов Олександр Іванович 78050 
Вагін Юрій Тимофійович 78627 
Важнича Олена Митрофанівна 78624, 79048 
Вакарчук Ігор Миколайович 78930, 78931 
Вакуленко Валентина Петрівна 78405, 78406, 78407 
Валенда Наталя Анатоліївна 79597 
Варава В'ячеслав Васильович 79462 
Варєшкіна Наталія Володимирівна 78350 
Варич Оксана Петрівна 79734, 79735, 79736 
Варіна Ганна Борисівна 78665, 78666 
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Василевич Віталій Вацлавович 78554 
Василенко Катерина Сергіївна 78957 
Василенко Ярослав Пилипович 79650, 79651 
Василець Андрій Васильович 78519 
Василець Дмитро Васильович 78519 
Васильєв Михайло Олексійович 78839, 78840, 79087, 79088 
Васильєва Дарина Володимирівна 79341 
Васильєва Ірина Григорівна 79735, 79736 
Васильєва Наталія Георгіївна 79736 
Васильків Ірина Дмитрівна 79246 
Ватульова Антоніна Леонідівна 79931, 79932 
Вашуленко Микола Самійлович 79340, 79343, 79345 
Вашуленко Оксана Вікторівна 79340 
Ващенко Олена Миколаївна 79262 
Вдовиченко Володимир Олексійович 78466, 78467, 78468 
Вейді Вадим Ярославович 79168, 79325 
Великий Олександр Анатолійович 78903 
Великонська Наталія Михайлівна 78833, 79178 
Величко Валерій Васильович 79178 
Величко Віталій Юрійович 79827 
Величко Дмитро Олександрович 78214, 78215, 78216, 78217, 78218, 78219, 78220 
Величко Людмила Петрівна 78278, 79660 
Величко Олег Миколайович 78049, 78061, 78062, 78064 
Веліксар Людмила Георгіївна 79876 
Вельміскін Дмитро Іванович 79143 
Венгер Алла Вікторівна 78595 
Венцель Євген Сергійович 78493 
Вербецька Тетяна Миколаївна 79403 
Вербицька Вікторія Іванівна 78481 
Вергельська Наталія Вікторівна 79324 
Верес Леонід Анатолійович 79684 
Виктор Соняхъ (псевдонім) 79095 
Вилегжанін Станіслав Сергійович 79508 
Винограденко Едуард Віталійович 78584, 78586 
Винокуров Ігор Генріхович 78081 
Витвицький Василь Степанович 79151 
Вихренко Марина Анатоліївна 78322 
Вишневецький Ілля Миколайович 78651 
Вишневська Людмила Василівна 78962 
Вівчарик Наталія Михайлівна 78329, 78330 
Вінничук Михайло Володимирович 79685 
Вітавецька Лариса Анатоліївна 79445 
Вітєнков Дмітрій Владіміровіч 78115, 78116, 78117 
Вітович Максим Миколайович 78907 
Вічна Оксана Володимирівна 78899 
Віштак Анна Сергіївна 78140 
Владичинська Анастасія Ігорівна 79826 
Владіміров Володимир Миколайович 78776 
Владімірова Наталія Григорівна 78771, 78776 
Вларні Олена Анатоліївна 79649 
Власенко Володимир Петрович 78674, 78675, 78676, 78677, 78678 
Власій Олеся Орестівна 79151 
Власов Віталій Сергійович 78326, 78327, 79012 
Власова Наталія Олександрівна 78087, 78089 
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Власюк Анатолій Іванович 79810 
Власюк Олександр Іванович (Сашко Лірник) 79427 
Водотика Сергій Григорович 79398 
Воєвідко Людмила Миколаївна 79944 
Воєвутко Наталя Юріївна 79882 
Вожжов Сергій Анатолійович 78106 
Возний Сергій Петрович 79357, 79358 
Возний Сергій Степанович 78956 
Вознюк Андрій Андрійович 78042 
Войналович Сергій Антонович 78437 
Войнаренко Михайло Петрович 79756 
Войтенко Оксана Володимирівна 79707 
Войтко Вікторія Володимирівна 79499 
Войтович Олександр Володимирович 79834 
Войтович Олеся Петрівна 79602 
Войцева Олена Андріївна 79883 
Волков Олександр Євгенович 78888, 78889, 78892, 78893, 78895 
Волков Олександр Федорович 79298 
Волков Роман Олександрович 79298 
Волков Сергій Леонідович 78060 
Волков Юрій Володимирович 79389 
Волкович Олена Юріївна 78289 
Волошенюк Дмитро Олександрович 78888, 78895 
Волошин Денис Геннадійович 79052 
Волошин Олексій Іванович 78933, 79405 
Волошина Ольга Дмитрівна 78347 
Волошко Анатолій Васильович 79604 
Волошко Світлана Михайлівна 78838, 78839, 78840, 79086, 79087, 79088 
Волощенко Вікторія Сергіївна 79671 
Волощенко Світлана Федорівна 78500 
Волощук Євгенія Валентинівна 79001 
Волченко Наталія Василівна 79163 
Воляр Степан Петрович 78279 
Ворон Алла Анатоліївна 78773, 78774 
Вороненко Олександр Володимирович 79447, 79763, 79764, 79765 
Воронова Наталя Володимирівна 78898 
Воронцова Тетяна Володимирівна 78957 
Воскресенська Наталія Остапівна 79495 
Воткаленко Олена Вікторівна (Лена Воткаленко, 
Lena Votkalenko, Л.В.) 

79746, 79747, 79748, 79749, 79750, 79752, 79753, 79754 

Вуж Тетяна Євгенівна 78845 
Гавеля Руслан Сергійович 78443 
Гаврилей Володимир Дмитрович 79068, 79069, 79070, 79071, 79072, 79073, 79074, 79075, 

79076, 79077, 79078, 79079, 79080, 79081 
Гаврилюк Раїса Володимирівна 79142 
Гаврилькевич В'ячеслав Костянтинович 78843 
Гавриш Наталія Василівна 79936 
Гайдаєнко Ірина Віталіївна 79111 
Гайдамака Олена Василівна 79017, 79895 
Гайдаржи Іван Савич 79877 
Галамбош Габріелла Василівна 78476 
Галелюка Ігор Богданович 79447, 79763, 79764, 79765 
Галецька Тетяна Іванівна 78717 
Галина Щаслива (псевдонім) 78101 
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Галич Людмила Борисівна 78155, 78156, 78157 
Галстян Артем Арменович 78825 
Гамаюнова Валентина Василівна 78446, 78626 
Ганєва Таїсія Іванівна 78052, 78063 
Ганжа Віталій Вікторович 78993 
Ганзінін Олександр Іванович 79769 
Гапотій Віктор Дмитрович 78916 
Гарасимів Ігор Михайлович 79242, 79245 
Гарбовський Леонід Антонович 78804 
Гарбузюк Ірина Вікторівна 78957 
Гаркуша Микола Васильович 78942 
Гарькава Ольга Валентинівна 78746 
Гасанова Галина Василівна 78669, 78671, 78672 
Гасюк Наталія Іванівна 78511 
Гатанюк Наталія Сергіївна 79051 
Гацко Олена Володимирівна 79213, 79266 
Гащак Володимир Михайлович 78585 
Гелла Тамара Петрівна 78368 
Гельфгат Ілля Маркович 78232 
Генералов Олексій Миколайович 78798 
Георгієвська Катерина Валеріївна 78350 
Герасименко Валентин Валентинович 78437 
Герасименко Марина Василівна 78106 
Гиря Інна Олександрівна 79838 
Гишка Ігор Семенович 79713 
Гільберг Тетяна Георгіївна 79937 
Гінкевич Оксана Валентинівна 79231 
Гісем Олександр Володимирович 78032, 78033, 78034, 78036, 78037, 78223, 78230, 78588, 

78589, 78590, 78591 
Гісем Ольга Олександрівна 78570 
Гісь Ольга Михайлівна 79637 
Главчев Дмитро Максимович 79770, 79771 
Гладишев Віталій Валентинович 78912, 78913, 78914 
Гладишева Світлана Анатоліївна 78914 
Гладков Сергій Миколайович 79382 
Гладуш Іван Валерійович 78879 
Гладюк Тетяна Володимирівна 79949 
Глазова Олександра Павлівна 78568 
Глєбов Костянтин Борисович 78299 
Глінська Єлізавета Сергіївна 78142 
Глоба Лариса Сергіївна 79827 
Гломозда Антон Володимирович 79053, 79054, 79055, 79056, 79057, 79107, 79108, 79109, 

79110 
Глушак Оксана Михайлівна 79264 
Глушков Олександр Васильович 79143, 79170, 79171, 79445 
Гнатенко Тетяна Миколаївна 79642 
Гнатюк Микола Ростиславович 79000 
Гнатюк Ольга Владиславівна 79937 
Гнидюк Інна Вікторівна 78043 
Гнипа-Черневецька Лілія Володимирівна 79479 
Гнутова Наталія Павлівна 79266 
Гоголєва Ганна Володимирівна 78228, 78229, 79490 
Год Борис Васильович 79498 
Год Наталія Володимирівна 79498 
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Года Ольга Юріївна 78324, 79350, 79351 
Годунок Зоряна Валентинівна 78270 
Гоженко Анатолій Іванович 79751 
Голобородько Вадим Володимирович 78622 
Голованова Ірина Анатоліївна 78680 
Головачов Станіслав Володимирович 79412, 79413, 79414, 79415 
Головенько Віталій Олександрович 79602 
Головко Микола Васильович 79658 
Голуб Ніна Борисівна 79657 
Голяка Сергій Кіндратович 78956 
Голянич Михайло Юрійович 79474 
Гонтар Аліса Анатоліївна 78052 
Гонтарева Ірина Вячеславівна 78987 
Гонтарук Сергій Сергійович 78702 
Гончар Олена Борисівна 79925 
Гончаренко Тетяна Леонідівна 78302, 78309 
Гончарова Ірина Вікторівна 79137 
Гончарова Оксана Миколаївна 78897 
Гончарова Світлана Юріївна 79155, 79156 
Гончарук Олександр Петрович 78196 
Гончарук Ольга Валеріївна 79666 
Гончарук Тетяна Вікторівна 78751, 78752 
Гопцій Марина Володимирівна 78905 
Гопченко Євген Дмитрович 78905 
Гор'єв Сергій Адольфович 79143 
Горбач Людмила Володимирівна 79333 
Горбенко Юрій Іванович 78791 
Горбик Петро Петрович 79844, 79846 
Горборуков В'ячеслав Вікторович 79827 
Гордієнко Дмитро Васильович 78298 
Гордієнко Наталія Володимирівна 79680, 79681 
Гордієнко Тетяна Богданівна 78049, 78061, 78062, 78064 
Горенко Дар'я Сергіївна 78419 
Горенко Максим Вікторович 79158, 79159, 79160, 79167 
Горець Ірина Флоріанівна 79238 
Горін Вадим Вікторович 78055 
Горішняк Андрій Олександрович 79141, 79759 
Горобець Олена Валеріївна 78585 
Горошкіна Олена Миколаївна 78563 
Горошков Євгеній Ерікович 78106 
Горошкова Тетяна Миколаївна 78106 
Горпиненко Владислав Сергійович 78749 
Горун Олена Юріївна 78474 
Горячова Олена Олександрівна 78524 
Господарчук Олексій Юрійович 78888, 78892, 78893 
Грабар Дарій Іванович 79948 
Грабко Олексій Валерійович 78832, 78836 
Грабовський Олег Вікторович 78051, 78052, 78060 
Грач Андрій Олександрович 78375 
Грач Олександр Іванович 78375 
Григорович Олексій Владиславович 78577 
Григорчук Андрій Олександрович 79349 
Гриневич Людмила Володимирівна 78596 
Гриневич Михайло Нестерович 79504 
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Гринюк Богдан Васильович 79682 
Гринь Володимир Григорович 78159 
Гринько Аліна Миколаївна 78271 
Гринькова Надія Михайлівна 79504 
Гриньов Борис Вікторович 78392, 78527, 78528, 78529, 78530, 78531, 78532, 78533, 

78534, 78538, 78539, 78540, 78541, 78542, 78543, 78544, 
78545, 78546, 78547, 78548, 78549, 78550, 78551, 78955, 
79367, 79373, 79577, 79578, 79579, 79580, 79581, 79582, 
79583, 79584, 79585, 79586, 79587, 79589 

Грицак Олена Анатоліївна 79599 
Гриценко Володимир Ілліч 78888, 78889, 78892, 78893, 78895 
Гриценко Лариса Олександрівна 79838 
Гриценко Леонід Григорович 78032, 78033, 78034, 78036, 78037 
Грицюк Ігор Васильович 79119, 79129 
Грицюк Наталія Йосипівна 79504 
Гришин Олександр Михайлович 78834, 79179 
Гришко Богдан Олексійович 78339 
Грищенко Вікторія Анатоліївна 79277, 79278, 79279, 79280 
Грищенко Сергій Миколайович 78474, 79722 
Гроза Ірина Миколаївна 78350 
Громко Тетяна Василівна 78767, 78768, 78769, 78770 
Грохович Олександр Миколайович 78131 
Грохоцький Ігор Якович (Grohotsky) 79966 
Грошелєв Дмитро Геннадійович 79856, 79857 
Грушевський Олег Миколайович 79142, 79171 
Грушецький Сергій Миколайович 78506, 78507 
Грущинська Ірина Василівна 79209 
Грязнов Дмитро Олександрович 78335, 78336, 78337 
Грязнова Галина Петрівна 78335, 78336, 78337 
Грянка Олександр Васильович 78681, 79176 
Губарева Аделіна Андріївна 79700 
Губарєва Світлана Сергіївна 79492 
Губенко Дмитро Іванович 78933, 79405 
Губка Сергій Олексійович 78400, 78401, 78402 
Гуда Антон Ігорович 79845 
Гудакова Ольга Вікторівна 79235, 79236 
Гудзенко Андрій Олександрович 78376, 78377, 79455, 79456, 79473 
Гудзенко Юрій Анатолійович 79706 
Гудима Арсен Арсенович 79242 
Гужва Лідія Миколаївна 79168, 79325 
Гузема Валерія Михайлівна 78756, 78757, 78758, 78759, 78760, 78761, 78762, 79186, 

79281 
Гуль Юрій Петрович 79564, 79565 
Гуменчук Михайло Іванович 78706 
Гуменюк Микола Іванович 79773, 79778 
Гуменюк Олександр Іванович 79719 
Гуміров Михайло Юхимович 78068 
Гура Олександр Іванович 78960 
Гура Ольга Геннадіївна (Limfa) 79744 
Гурбик Юрій Юрійович 78873 
Гуржій Олена Вікторівна 78158 
Гурський Петро Васильович 78863, 78866 
Гусейнова Каміла Сарханівна 78350 
Гутаревич Юрій Феодосійович 78707 
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Гуцол Лариса Петрівна 78434 
Гущина Наталія Іванівна 79344 
Д'яченко Вячеслав Аликович 78989 
Давид Дубницький, David Dubnitskiy (псевдонім) 78470 
Давиденко Ганна Миколаївна 79775 
Давидова Юлія Володимирівна 78740 
Давискіба Катерина Володимирівна 79310, 79311 
Давтян Лена Левонівна 78912, 78913 
Данилевич Мирослава Василівна 79484 
Даниліна Елла Миколаївна 78585 
Данилова Оксана Павлівна 79327 
Данієлян Анаіт Яшевна 79936 
Даус Марія Євгенівна 78905 
Дацик Олександр Валерійович 78620, 78782 
Дацюк Оксана Антонівна 79401 
Дашко Володимир Олександрович 78083, 78084, 78618, 79743 
Дащенко Олександр Федорович 78048, 78054, 78055, 78056, 78057 
Дев'яткіна Тетяна Олексіївна 78624, 79048 
Дев'яткіна Наталія Миколаївна 78624, 79048 
Дегтярьова Клавдія Віталіївна 78567 
Дейнега Тамара Феодосіївна 78159 
Демаш Анатолій Володимирович 78087, 78088, 78089, 78090 
Демченко Олексій Олександрович 79365 
Демчук Інга Володимирівна 78293 
Денисенко Олексій Олександрович 78799, 78801, 78802, 78805, 78806, 78807, 78809, 78810, 

78812, 78813, 78814, 78815, 78816, 78817, 78818, 78819, 
78820, 78821, 79361, 79362 

Денисов Ігор Геннадійович 78665, 78666 
Денисова Лоліта Вікторівна 79224 
Денисюк Олена Василівна 78705, 78975 
Денисюк Сергій Петрович 78419 
Дергачов Володимир Андрійович 78400, 78401, 78402 
Деревенець Сергій Миколайович 78369 
Дерека Тетяна Григорівна 79213, 79266 
Дерипапа Володимир Васильович 79402 
Дериховська Вікторія Ігорівна 78294 
Дешко Валерій Іванович 79449 
Джантіміров Олександр Іванович 79325 
Джужа Олександр Миколайович 78554 
Дзюба Марина Анатоліївна 79676 
Дзюба Сергій Васильович 79391 
Дзюблик Ірина Володимирівна 79685, 79686, 79687 
Дихта Наталя Миколаївна 78350 
Діденко Віктор Дмитрович 78056, 78057 
Діденко Марія Олександрівна 78789 
Дідківська Галина Василівна 78804 
Дідур Олександр Леонідович 79360 
Діков Євген Миколайович 78675, 78678 
Дмитренко Віталій Анатолійович 79623 
Дмитренко Володимир Ількович 78370 
Дмитренко Марина Іванівна 78158 
Дмитренко Марія Йосипівна 78026, 78027 
Дмитренко Оксана Юріївна 79453 
Дмитренко Юлія Валеріївна 78991 
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Дмитренко Юлія Миколаївна 78028 
Дмитрик Ігор Созонтович 79929 
Дмитриченко Андрій Миколайович 78930, 78931 
Дмитрієв Ілля Андрійович 78459, 78460, 78461, 78463 
Дмитрієва Галина Олександрівна 79388 
Дмитроца Леся Павлівна 79650, 79651 
Добишев Андрій Семенович 78627 
Добра Олена Михайлівна 79881, 79882 
Добровольська Світлана Василівна 78051, 78052 
Добровольський Олександр Сергійович 78707 
Добрянський Ігор Михайлович 78394 
Довбня Світлана Борисівна 79665, 79667 
Довгань Андрій Іванович 78996 
Довгань Галина Дмитрівна 78226, 78227 
Довгий Станіслав Олексійович 78231, 79827 
Довгун Ольга Василівна 79856, 79857, 79858, 79864 
Догадайло Яна Вікторівна 78495, 79419 
Докус Ангеліна Олександрівна 78905 
Долгушева Ольга Валеріївна 79458, 79459 
Должанський Анатолій Михайлович 79678 
Долженко Віталій Вікторович 78604 
Доля Дар'я Володимирівна (DOLIA DARIA) 78525 
Донг Тхі Тхо 79684 
Донець Богдан Володимирович 78351, 78395 
Донець Ірина Анатоліївна 78780 
Донченко Лариса Михайлівна 78780 
Дончук-Донцов Петро Ігорович 79692, 79693 
Доронін Володимир Васильович 79105 
Доротенко Олександр Вадимович 79164 
Дорощук Ніна Олександрівна 79676 
Доценко Володимир Іванович (Dotsenko Volodymyr) 78154 
Доценко Ірина Василівна 79492 
Дроботя Яна Анатоліївна 79956, 79957 
Дробязко Ірина Ігорівна 79209 
Дроздов Олексій Леонідович 78912, 78913, 78914 
Дрок Вікторія Олександрівна 78944, 78945 
Дружинська Наталія Сергіївна 79785 
Дубенко Крістіна Сергіївна 78602 
Дубенко Сергій Васильович 78602 
Дубенко Юлія Миколаївна 78602 
Дубін Олександр Михайлович 78504 
Дубровська Юлія Володимирівна 79143, 79445 
Дуда Лариса Ігорівна 78714 
Дудатьєв Андрій Веніамінович 79602 
Дудінова Олена Володимирівна 78344 
Дудко Денис Юрійович 78856 
Дудник Олександр Олександрович 78246, 78247, 78248, 78249 
Дудова Діна Олександрівна  79547 
Дужак Ольга Олександрівна 79533 
Дутчак Мирослав Васильович 79225 
Душенко Даніела Ігорівна 79274 
Дюміна Катерина Олегівна 79600 
Дядюн Тетяна Валеріївна 79522 
Дяченко Катерина Олександрівна 79143 
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Дяченко Олександр Феодосійович 78053 
Дьоміна Інна Олександрівна 78900 
Елена Солнечная (псевдонім) 78349 
Елєна Мартинова (псевдонім) 79115, 79116 
Ермак Сергій Миколайович 78844 
Євдокименко Ольга Миколаївна 79574 
Євдокимов Віктор Валерійович 78556 
Євдощак Володимир Іванович 78958 
Євчук Оксана Володимирівна 79492 
Єлагін Георгій Іванович 79570 
Єлісєєв Валерій Ніконорович 79352 
Єльнікова Тетяна Олександрівна 78562 
Ємельяненко Олена В'ячеславівна 79891 
Єргіна Оксана Володимирівна 79005, 79006, 79007, 79009 
Єременко Олена Володимирівна 79145 
Єресов Володимир Іванович 78141 
Єресько Тетяна Павлівна 79345 
Єрмак Ганна Володимирівна 78742 
Єрмаков Антон Валерійович 79688 
Єрмаков Всеволод Миколайович 79858, 79864 
Єрмакова-Черченко Наталія Олександрівна 78309 
Єрмакова Оксана Вікторівна 78842 
Єрмохіна Людмила Григорівна 79887 
Єршов Сергій Володимирович 78622 
Єршова Алла Петрівна 78622 
Єрьоміна Лілія Євгенівна 78742, 78744, 78745 
Єсипок Володимир Миколайович 79715 
Єфременкова Алла Валеріївна 78287 
Єфремов Дмитро Петрович 79671, 79674 
Єщук Ольга Михайлівна 78289, 78290 
Жабєєв Володимир Павлович 78086, 78877, 78878, 79187, 79822 
Жабєєв Георгій Володимирович 78086, 78877, 78878, 79187, 79822 
Жабєєв Павло Володимирович 78086, 78877, 78878, 79187, 79822 
Жабєєва Ірина Анатоліївна 78086, 78877, 78878, 79187, 79822 
Жабко Наталія Володимирівна 78346 
Жажкий Ігор Ігорович 78793 
Жарков Антон Вікторович 79184, 79230, 79553 
Жарков Віктор Якович 79184 
Ждан Вячеслав Миколайович 78680 
Жданов Володимир Ігорович 79671 
Жданович Юлія Миколаївна 79432, 79433 
Железняк Олексій Павлович 79612, 79613, 79614, 79615, 79616 
Желєзнов Захар Олександрович 79757, 79758, 79760, 79762 
Жерліцина Юлія Володимирівна 78991 
Живець Алла Миколаївна 79933 
Жиленко Тетяна Іванівна 78378 
Жильйова Валерія Сергіївна 79444 
Житар Максим Олегович 78980, 78986 
Житнік Тетяна Сергіївна 78659, 78660, 78661, 78662 
Жук Людмила Антоліївна 78513 
Журавльов Руслан Борисович 79220, 79221 
Журавльова Лариса Володимирівна 78164, 78165, 79222, 79223 
Журавльова Ольга Анатоліївна (Таран) 79847, 79850 
Заболотний Валерій Дмитрович 78583 
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Заболотний Віктор Вікторович 78999, 79008, 79015 
Заболотний Олександр Вікторович 78999, 79008, 79015 
Заболоцький Віктор Васильович (ВІТЯЗЬ) 79915 
Заброцька Світлана Григорівна 79949 
Завадський Ігор Олександрович 78772 
Завгородня Олена Олександрівна 78926, 78927 
Заговора Микола Валерійович 78106 
Задорожна Ірина Павлівна 79914 
Задорожний Костянтин Миколайович 78579, 78580 
Заєць Олександр Михайлович 78201 
Заїка Сергій Олегович 79434 
Зайцев Дмитро Вікторович 79338 
Зайцев Євген Миколайович 78272 
Зайцев Микола Олександрович 78518 
Зайцева Тетяна Олексіївна 78976, 78977 
Зайченко Олексій Григорович 79482 
Зайшлюк Василь Миколайович 79617 
Закора Оксана Василівна 79574 
Закрутько Леся Іллівна 78680 
Закус Ігор Миронович 79973 
Залізецький Василь Володимирович 78884 
Замкова Ірина Ігорівна 78742 
Замкова Наталія Леонідівна 78043 
Замотайло Тетяна Віталіївна 78663 
Замуреєнко Сергій Олександрович 79712 
Замуренко Артем Сергійович 78338, 79387 
Замченко Сергій Володимирович 78599 
Запара Світлана Іванівна 78038 
Запотоцький Андрій Петрович 78042 
Зарецька Ірина Тимофіївна 78572 
Захарійчук Мар'яна Дмитрівна (псевдонім) 79331 
Захаркевич Оксана Василівна 78378 
Захаров Олександр Володимирович 79848, 79852 
Захарченко Дар'я Валеріївна 78082, 78902, 79180 
Захарченко Катерина (псевдонім) 79772 
Захарчук Наталія Сергіївна 78088, 78090 
Захожа Ганна Вікторівна 78623 
Зачепа Наталія Василівна 78750 
Зачепа Юрій Володимирович 78750 
Збаравська Леся Юріївна 78506 
Зборовська Ольга Федорівна 78121 
Зброжек Світлана Іванівна 78295, 78376, 79475 
Звиняцьковський Володимир Янович 79001 
Здесенко Ірина Володимирівна 79628 
Зелікман Владислав Давидович 78925, 78928 
Зелінський Ігор Адамович 78718 
Земляний Микола Гаврилович 79856, 79857 
Зємцов Едуард Вікторович 79227, 79228, 79229 
Зима Олена Валентинівна 78566 
Зимогляд Андрій Юрійович 79845 
Зігура Андрій Іванович 78456 
Зіменков Дмитро Костянтинович 78664 
Золотарьов Дмитро Анатолійович 78344 
Зонвіре Остін 79779, 79780 
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Зоря Лілія Олегівна 78860, 78861, 78862, 78864, 78865, 78867, 78868, 78869 
Зюзіна Лариса Степанівна 78513 
Игорь Андреев (псевдонім) 79943 
Ильминская Юлия (псевдонім) 78102 
Инари (псевдонім) 79329 
Івагло Сергій Володимирович 78106 
Іваненко Вячеслав Іванович 79515 
Іваненко Єгор Вячеславович 79515 
Іванець Наталія Володимирівна 79534, 79535, 79544, 79548, 79549, 79550 
Іваниця Галина Афанасіївна 79639 
Іваницька Тетяна Анатоліївна 78194 
Іванищук Світлана Миколаївна 78962 
Іванілов Олександр Семенович 78460 
Іванов Микола Олександрович 79686 
Іванов Сергій Васильович 79142 
Іванова Галина Жанівна 79496 
Іванова Оксана Анатоліївна 78087, 78089 
Іванчук Наталія Віталіївна 78432 
Івасюк Неоніла Володимирівна 78293 
Івашина Юрій Кирилович 78309 
Івченко Вячеслав Вікторович 78073 
Івченко Олександр Васильович 79564, 79565 
Івченко Юрій Миколайович 79740 
Ігнатенко Ганна Володимирівна 79170, 79171, 79445 
Ігнатьєв Денис Юрійович 78353 
Ігнашкіна Тетяна Борисівна 79666 
Іда Нірман (псевдонім) 79554 
Ізбаш Леонід Михайлович 79541 
Ізвєкова Інна Миколаївна 78925 
Ізмайлов Андрій Олександрович 78790 
Ільєнко Анатолій Миколайович 78138 
Ільчук Оксана Степанівна 78323 
Ільящук Альона Олександрівна 78433 
Ільящук Олександр Юрійович 78435 
Іорданов Сергій Олексійович 79147 
Ісаєва Наталія Леонідівна 78154 
Ісаєнко Ольга Василівна 79286 
Істер Олександр Семенович 79004, 79005, 79006, 79007, 79009 
Істратій Маргарита Лук'янівна 79211 
Іщенко Андрій Юрійович 78331 
Іщенко Олена Леонідівна (псевдонім) 79261, 79262 
Йощенко Людмила Вікторівна 79438 
Кабак Ольга Олегівна 78446 
Кабаченко Володимир Петрович 78204, 78205 
Кабашнюк Віталій Олександрович 78843 
Кадоб'янська Наталія Миколаївна 78778, 78779 
Казанжи Ірина Володимирівна 79538, 79542 
Казанська Ольга Юріївна 78403, 79774 
Казанчан Андрій Аркадійович 78289 
Казарян Едмон Манвелович 79617 
Калашник Володимир Олександрович 79739, 79741, 79742 
Калганов Михайло Андрійович (MICHAEL RENARD) 78737 
Каленик Станіслав Владиславович 78750 
Калиновський Богдан Валерійович 79312 
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Калиновський Юрій Юрійович (KALINOVSKY) 78828, 78829 
Калініна Лариса Вадимівна 79014, 79889 
Калініченко Олександр Петрович 79916, 79917 
Калініченко Олена Василівна 79347 
Калініченко Тетяна Володимирівна 78858 
Калус Костянтин Якович 78422 
Калюжна Олена Олександрівна 78511 
Калюжний Валерій Вілінович 78631, 78632, 78633, 78641 
Камишанська Олена Юріївна (Горобець Юлія 
Олексіївна) 

79893 

Камінська Наталія Василівна 79312 
Камінська Тетяна Григорівна 78334 
Камкіна Людмила Володимирівна 78833, 78834, 79179 
Капінус Олена Леонідівна 78350 
Капіруліна Світлана Леонідівна (псевдонім) 79195 
Каплун Ірина Сергіївна 79711, 79806, 79807, 79808 
Караван Владислав Русланович 78849 
Каралкіна Тетяна Валеріївна 78634, 78635 
Караман Ольга Володимирівна 78563 
Караман Станіслав Олександрович 78563 
Карапузова Ірина Валеріївна 78428 
Карапузова Наталія Дмитрівна 78427, 78428 
Кардаков Олександр Юрійович 79091 
Карев Станіслав Володимирович 78706 
Карелов Костянтин Юрійович 78224 
Карий Олег Ігорович 78822 
Карпенко Валентин Юрійович 79860, 79862 
Карпенко Оксана Олександрівна 79234 
Карпенко Станіслав Романович 78061 
Карпенчук Світлана Григорівна 79504 
Карпова Влада Вікторівна 79300, 79302 
Карповець Максим Вячеславович 78514 
Карпунець Артур Русланович 78618 
Карпюк Оксана Дмитрівна 78172, 79885 
Каськова Людмила Федорівна 79558 
Касьянов Валентин Васильович 79214, 79215, 79216 
Катеринич Олег Олександрович 78629 
Катеринко Олена Ігорівна 78393 
Катинська Ірина Вікторівна 79143 
Каткова Тетяна Анатоліївна 78665, 78666 
Качановецький Руслан Степанович 78356, 78608, 78609, 78610, 78611 
Кашпаров Валерій Олександрович 79439 
Каштан Сергій Миколайович 78039, 78040, 78791 
Квасикова Ганна Сергіївна 79445 
Квасній Олена Богданівна 78764 
Квач Любов Анатоліївна 79603 
Кепкало Роман Ігоревич 79777 
Кечин Ігор Леонідович 78912, 78914 
Кизименко Олександр Володимирович (Прокофьев А.В.) 79083 
Кийко Володимир Михайлович 78891 
Кикоть Сергій В'ячеславович 79506 
Киращук Василь Васильович 79720 
Кириленко Ігор Геннадійович 79757, 79760 
Кирилов Юрій Євгенович 78444 
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Кирилюк Вікторія Сильвестрівна 79664 
Кириченко Дмитро Іванович 79287, 79288 
Кириченко Олена Іванівна 78915 
Кириченко Юрій Вікторович 78619 
Кирчата Ірина Миколаївна 78462 
Кисельов Володимир Борисович 78788 
Кисельова Ольга Ігорівна 78058, 78060 
Киян Єгор Михайлович 79776 
Кияновський Артем Олександрович 79342, 79346, 79605 
Кізь Алла Леонідівна 78173, 78607 
Кільдєєв Віталій Едуардович 78087 
Кільдяєв Віталій Едуардович 78089 
Кім Єлізавета Юріївна 79161 
Кімстач Тетяна Володимирівна 79566 
Кінаш Олег Богданович (Кінашолько) 78429 
Кіндій Віктор Михайлович 79529, 79530 
Кіор Іван Федорович 79876 
Кірсанов Артемій Павлович 79391 
Кірютченкова Ірина Василівна 79656 
Кірюхіна Олена Олександрівна 78231 
Кіхтенко Світлана Сергіївна 78621 
Кіцула Любов Михайлівна 78417 
Кічік Наталя Сергіївна 79058 
Кічук Наталія Сергіївна 78905 
Кіш Надія Миколаївна 78293 
Кіщак Іван Теодорович 78078, 78079 
Кіщак Юрій Іванович 78077 
Клапчук Володимир Михайлович 79788, 79797, 79798, 79799, 79800 
Клєцова Наталія Володимирівна 79163 
Климась Руслан Володимирович 79502, 79503 
Клименко Микола Олександрович 78296 
Клименко Олександр Миколайович 78296 
Клименко Юрій Михайлович 79016, 79890 
Климчук Василь Васильович 79504 
Клин Іван Миколайович 79688 
Кліменок Володимир Миколайович 78880 
Кліщ Оксана Михайлівна 79262 
Клоц Євген Олександрович 79921, 79923 
Клочко Альона Миколаївна 78038 
Клочко Тетяна Реджинальдівна 78124 
Клочков Юрій Юрійович 78196 
Клочкова Яна Василівна 78142 
Ключник Костянтин Петрович 78554, 79312, 79434 
Князєва Марія Олексіївна 79803 
Кобернік Сергій Георгійович 78233 
Кобець Марина Миколаївна 78552 
Кобець Юлія Миколаївна 78552 
Ковалевський Єжи 79884 
Коваленко Андрій Олексійович 78092, 78118, 78119, 78120 
Коваленко Віталій Володимирович 78106, 79860 
Коваленко Віталій Петрович 78629 
Коваленко Денис Володимирович 79734 
Коваленко Наталія Василівна 79620 
Коваленко Олег Анатолійович 78446, 78515, 78516, 78625, 78626, 79120 
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Коваленко Олена Едуардівна 78858, 79866, 79873 
Коваленко Ольга Миколаївна 79494 
Коваленко Платон Володимирович 78558 
Коваленко Роман Романович 78233 
Коваленко Світлана Миколаївна 79522 
Коваленко Сергій Олегович 78835 
Коваль Ірина Володимирівна 78355 
Коваль Ольга Анатоліївна 78450 
Коваль Світлана Петрівна 79900, 79912 
Ковальов Антон Олександрович 78080 
Ковальов Олександр Сергійович 79352 
Ковальова Людмила Леонідівна 79196 
Ковальова Оксана Володимирівна 78080 
Ковальова Олена Михайлівна 78509, 78511, 78513 
Ковальова Тетяна Володимирівна 78480 
Ковальова Юлія Вікторівна 78857, 79289, 79290 
Ковальська Вікторія Сергіївна 79865 
Ковальчук Артем Михайлович 79401 
Ковальчук Костянтин Федорович 78763, 79383 
Ковальчук Сергій Володимирович 79407, 79408, 79409, 79410, 79411 
Ковальчук Тетяна Петрівна 78722, 78723 
Ковбасенко Юрій Іванович 78328, 78333 
Ковбатюк Марина Володимирівна 78320 
Ковирзін Віктор Володимирович 79618, 79619 
Ковпак Дмитро Олександрович 79926, 79927, 79928 
Ковпак Наталія Костянтинівна 79420, 79421 
Когут Олена Сергіївна 78448 
Кожарін Василь Юрійович 79861 
Кожухова Тетяна Ігорівна 78424 
Кожушко Світлана Павлівна 79381 
Козак Лілія Петрівна 78417 
Козик Ольга Олександрівна 79293 
Козлов Михайло Олексійович 79142 
Козловський Євген Олександрович 79394, 79397 
Кокієва Айше 79879 
Колб Олександр Григорович 78554 
Колган Вікторія Альбертівна 79708 
Колесніков Олексій Рафаельович 78276 
Колмакова Олена Миколаївна 79920 
Колобов Костянтин Сергійович 79298 
Колобова Олена Петрівна 79027 
Колодний Володимир Володимирович 78345, 79226, 79232 
Колодяжна Лариса Юріївна 78830 
Колодяжний Олексій Валерійович 79337 
Коломієць Леонід Володимирович 78048, 78049, 78050, 78051, 78052, 78053, 78054, 78055, 

78056, 78057, 78058, 78059, 78060, 78061, 78062, 78063, 
78064 

Коломієць Сергій Володимирович 78298 
Колос Микола Анатолійович 78098, 78684, 78686 
Колос Ольга Валеріївна 78099, 78687 
Колос Ольга Валеріївна (Коваленко Ольга 
Валеріївна) 

78685 

Колотило Оксана Миколаївна 79895 
Колощук Ігор Олександрович 79829 
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Колупаєва Іріна Володимирівна 78947 
Коляда Наталія Миколаївна 78040 
Коляда Олег Іванович 79641 
Комар Андрій Сергійович 79710 
Комар Микола Миколайович 78889, 78895 
Комар Ольга Анатоліївна 79263 
Комарова Олена Сергіївна (Альона Таніна) 78738 
Комаровська Оксана Анатоліївна 78587 
Комліченко Оксана Олександрівна 78365, 79933 
Компанець Тарас Анатолійович 78997 
Компанієць Алла Анатоліївна 79365 
Конанець Ірина Миколаївна 78841 
Кондаков Валерій Миколайович 79834 
Кондратова Людмила Григорівна 79950 
Кондратюк Оксана Іванівна 78520 
Кондратьєв Сергій Миколайович 78510 
Кондукова Ельвіра Владиславівна 79625 
Коноваленко Діана Олегівна 78719 
Коноваленко Тетяна Василівна 78719 
Коновалов Петро Олександрович 79813 
Коновалова Марина Валентинівна 78576 
Коновалова Надія Сергіївна 78358 
Кононенко Надія Миколаївна 79271 
Коперсако Марія Юріївна 78293 
Копилов Кирило В'ячеславович 79085 
Копилов Кирило Вячеславович 79084 
Копитков Денис Михайлович 78468 
Корецький Олег Андрійович 78340 
Корєшкова Світлана Петрівна 78789 
Корж Марина Анатоліївна 79784 
Користін Олександр Євгенійович 78201, 79563 
Коркішко Валерія Валеріївна 78680 
Корнієнко Анна Володимирівна 79430, 79431 
Корнієнко Марина Михайлівна 78572 
Коробова Ірина Володимирівна 78302, 78309 
Коробчанський Володимир Олексійович 78561 
Корогодова Олена Олександрівна 78357, 78358 
Королюк Тетяна Олександрівна 79671 
Король Григорета Олександрівна 78763, 78925, 78928 
Корольова Лариса Миколаївна 79511 
Корольова Наталія Валеріївна 79866, 79873 
Коропенко Сергій Миколайович (Сергей Короп) 78766, 78787 
Коротаєв Олександр Іванович 79127, 79128 
Коротєєв Микола Анатолійович 79452 
Короткий Вадим В'ячеславович 79648 
Коротков Олександр Володимирович 79125 
Корпач Анатолій Олександрович 78370, 78707 
Корхін Арнольд Самуілович 78311 
Корхова Маргарита Михайлівна 78446, 79120 
Корчага Микола Миколайович 79276 
Корчинська Олена Антонівна 78471, 78472, 78473 
Коршунов Микола В'ячеславович 78889 
Коршунова Ольга Вікторівна 78772, 79344 
Косарук Олена Миколаївна 79811 
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Кособуцька Галина Пилипівна 79504 
Костанецький Віктор Володимирович 78763 
Костельман Володимир Михайлович 78743, 79355 
Костенок Ярослава Олександрівна 79671 
Костов Руслан Феохарієвич 78408, 78409, 78410, 78411 
Кострицька Анна Олександрівна 78423 
Костюкевич Віктор Митрофанович 78850 
Костюченко Віктор Захарович 79094 
Костяна Оксана Вікторівна 79303, 79307 
Косянчук Сергій Володимирович 78332 
Котвицький Броніслав Болеславович 78240 
Котвіцька Алла Анатоліївна 79271 
Котелянець Наталка Валеріївна 79336 
Котельницький Данило Олександрович 79298 
Котенко Руслан Михайлович 79789, 79794 
Котляревський Ярослав Вікторович 78876, 78978 
Котляров Василь Васильович (Napilnik) 79356 
Котова Тетяна Володимирівна 79384, 79385 
Кофанов Олексій Євгенович 79404 
Коцар Олег Вікторович 78994 
Коцюба Ірина Григорівна 78556, 78562 
Кочкін Євген Анатолійович 78315, 78316, 78317, 78318, 78319 
Кравченко Василь Віталійович 78174, 78175 
Кравченко Оксана Олексіївна 78040 
Кравченко Олена Олександрівна 78447 
Кравчук Валентина Миколаївна 79246 
Кравчук Володимир Олександрович 79499 
Кравчук Сергій Володимирович 78681, 79176 
Крамаренко Олександр Сергійович 78272 
Крамаровська Світлана Миколаївна 78572 
Крамарьов Сергій Олександрович 79268 
Красін Сергій Анатолійович 79608 
Краснопьоров Андрій Михайлович 78093, 78094, 78095, 78096 
Краснопьорова Дар'я Василівна 78093, 78094, 78095, 78096 
Краснопьорова Ірина Михайлівна 78093, 78094, 78095, 78096 
Красношлик Ольга Олександрівна 79500, 79501 
Кремінська Ірина Юріївна 79124 
Креньов Костянтин Юрійович 78196, 78375 
Кривко Сергій Антонович 78084 
Криворучко Мирослав Юрійович 79136 
Кривошеєв Сергій Петрович 78293 
Кривошеєва Тетяна Володимирівна 79348 
Кривошей Любов Петрівна 78644 
Кривуц Світлана Василівна 78268 
Кривуша Людмила Сергіївна 78977 
Крижановська Марія Євгенівна 79240 
Крижановський Олександр Феліксович 78622 
Крижевська Світлана Григорівна 78187, 78188 
Крімер Валентина Василівна 78585 
Кругляк Юрій Олексійович 79170 
Крук Леся Анатоліївна 79092, 79093 
Крупій Дмитро Віталійович 79025 
Крупська Лариса Пилипівна 78225 
Крутій Вадим Олександрович 79691 
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Крюков Володимир Костянтинович 78097 
Крюков Олександр Володимирович 79856, 79857, 79858, 79864 
Крюченкова Олена Юріївна 79013 
Крячок Олександр Степанович 79690 
Кубар Зінаїда Олександрівна (художниця Зінаїда) 79010 
Кубиніна Людмила Вікторівна 79388 
Куда Сергій Анатолійович 79863 
Кудрявцев Антон Михайлович 78378 
Кудрявцев Дмитро Станіславович 78345 
Кудрявцева Оксана Володимирівна 78163 
Кудряшов Володимир Олексійович 78051, 78052 
Кудряшов Сергій Володимирович 78051 
Кужелєв Михайло Олександрович 78980, 78981, 78982 
Кужель Ірина Євгеніївна 78875, 79392 
Кузнєцов Віктор Васильович 79775 
Кузнєцов Олексій Михайлович 79033, 79034, 79035, 79036, 79037, 79038, 79039, 79040, 

79041, 79042, 79043, 79044, 79045, 79046, 79047 
Кузнєцова Оксана Володимирівна 79527 
Кузовова Наталя Миколаївна 79398 
Кузякіна Ольга Володимирівна 78898, 78899 
Кузьменко Вікторія Олександрівна 78010 
Кузьменко Оксана Михайлівна 78320 
Кузьменков Сергій Георгійович 78309 
Кузьмін Олег Євгенович 79839, 79843 
Кузьміна Катерина Василівна 79127, 79128 
Кузьміна Тетяна Олегівна 78952, 78953, 78954 
Кузьміних Валерій Олександрович 78125, 78613 
Кулакевич Олена Іванівна 78017, 78018, 78019, 78020, 78021, 78022, 78023, 78024 
Кулакова Наталія Володимирівна 78554 
Кулик Андрій Михайлович 79359 
Кулік Анна Володимирівна 79442 
Кульчицький Станіслав Владиславович 78326, 78327 
Куниця Тетяна Юріївна 79432, 79433 
Куперштейн Леонід Михайлович 79692, 79693 
Курас Дмитро Іванович 79676 
Курач Лариса Іванівна 79114 
Курбатова Тетяна Олександрівна 79140 
Курденко Аліна Павлівна 78627 
Куреза Сергій Анатолійович 79643 
Куриленко Наталія Валентинівна 78309 
Курилко Вадим Олександрович 78171 
Курило Микола Петрович 78038 
Курогло Надія Іванівна 79876 
Куроєдова Віра Дмитрівна 78155, 78156, 78157 
Курсенко Леонід Олексійович 79687 
Куртей Світлана Леонідівна 78227 
Курчатова Анжеліка Віталіївна 79633 
Кутикіна Клавдія Миколаївна 79841 
Кутіков Дамір Олександрович (damirkut) 78399 
Кутумов Ігор Вілійович 78933, 79405 
Кух Аркадій Миколайович 79031, 79576 
Кухарик Сергій Сергійович 78838 
Кухній Леся Степанівна 78279 
Кухтик Віктор Володимирович 78370, 78706 
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Куцак Світлана Анатоліївна 79670, 79672 
Куцевляк Сергій Валерійович 78275, 79172, 79173, 79291, 79714 
Куценко Тамара Федорівна 79671 
Куцик Андрій Юрійович 78436 
Куцинська Марія Володимирівна 78925, 78928 
Куцман Олександр Михайлович 79358 
Куцова Валентина Зиновіївна 79384, 79385, 79668 
Кучер Анатолій Васильович 78920 
Кучерява Ольга Миколаївна 78114, 79387 
Кучкін Олександр Сергійович 78088, 78090 
Кучма Марія Олександрівна 79914 
Кучманич Ірина Миколаївна 78910 
Кучменко Святослав Володимирович 78042 
Кушнір Дмитро Валентинович 79142 
Кушнір Марія Миколаївна 78593 
Кущенко Лілія Вікторівна 78905 
Кьося Віра Вікторівна 78070, 78071, 78715, 78716 
Лавренчук Володимир Миколайович (VO'Lavrenchuk) 79446 
Лавренчук Олександра Сергіївна (Саша Лавренчук) 78418 
Лавренюк Сергій Віталійович 78044, 78045 
Лаго Наталія Михайлівна 79881 
Лагодієнко Володимир Вікторович 78078 
Лагутін Василь Дмитрович 78699 
Ладиченко Тетяна В'ячеславівна 79019 
Лазебний Анатолій Миколайович 79129 
Лазор Валерій Васильович 78636 
Лазор Лідія Іванівна 78637, 78638, 78639, 78640 
Ланде Дмитро Володимирович 78143 
Лапа Марина Вікторівна 79679 
Лапіна Вікторія Вікторівна 78614 
Лапінський Віталій Васильович 78585 
Лаптєва Вікторія Василівна 78520 
Лапутин Роман Олександрович 78788 
Лапшина Ірина Миколаївна 79343 
Лардугін Микола Якович 79669, 79677 
Ластовецький Василь Васильович 78574, 78575 
Лах Олександр Михайлович 79573 
Лашевська Аліна Альбертівна 78998 
Лашевська Ганна Анатоліївна 78998 
Лашкевич Ольга Борисівна 79862 
Лебедева Лариса Валеріанівна 78699 
Лебедєва Валентина Костянтинівна 78926, 78927 
Лебедєва Олена Анатоліївна 78873 
Левада Ольга Михайлівна 78780 
Левицька Тетяна Олександрівна 79654, 79655 
Левицький Сергій Володимирович 78735 
Левіт Інна Леонідівна 79379 
Левківський Віталій Леонідович 78556 
Левченко Євген Маркович 78308 
Левченко Олег Григорович 78323 
Левченко Юрій Олександрович 78554 
Левченко Ярослава Сергіївна 78484 
Легельбах Павло Вікторович 79139 
Лелека Віталій Миколайович 78584, 78586 
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Лементов Олег Леонідович 79089 
Леонов Сергій Олександрович 78526 
Лепетан Марія Юріївна 78266 
Лепський Владлен Володимирович 78039, 78791 
Лепьошкіна Таміла Яківна 78504 
Лесик Олександр Степанович 79298 
Летуча Олександра Володимирівна 78926, 78927 
Лещенко Тетяна Олександрівна 78508 
Лещук Ольга Миколаївна 78942, 79358 
Лєбєдєв Олександр Альбертович 79448 
Лимаренко Олександр Михайлович 78048, 78054, 78055, 78056, 78057, 78063 
Лина Кольцова (псевдонім) 78016 
Лис Юлія Станіславівна 79872 
Лисенко Аліна Олександрівна 78162 
Лисенко Тетяна Іванівна 79020, 79113 
Лисичарова Галина Олександрівна 79002, 79021 
Лисиченко Микола Леонідович 78863, 78866 
Листопад Наталія Петрівна 79208 
Литвиненко Олександр Віталійович 78364 
Литвиненко Ольга Михайлівна 78132, 78133 
Литвиненко Юрій Миколайович 78126 
Литвиненко Ярослав Володимирович 79103 
Литвинчук Ірина Леонідівна 78592 
Литовченко Олена Віталіївна 79430, 79431 
Лихач Вадим Ярославович 78273 
Лихач Євгенія Антонівна 78293 
Лихогуб Віталій Сергійович 78110 
Лишенко Григорій Павлович 79894 
Лишенко Катерина Олексіївна 79894 
Лиюров Денис Ігорович 79422 
Лі Роман В'ячеславович 78798 
Лінартович Костянтин Костянтинович 79428 
Ліннік Олена Олегівна 79332 
Ліпич Любов Григорівна 79839, 79840, 79841, 79842, 79843 
Лісовська Лідія Степанівна 78824 
Лічна Анастасія Іванівна 78904 
Ліщук Іван Іванович 78351 
Лобань Галина Андріївна 78160 
Лобова Ольга Володимирівна 79524 
Лобус Руслан Степанович 78055 
Лобусова Олена Вікторівна 78564, 78565 
Логачевська Світлана Панасівна 79261, 79263 
Логачевська Тетяна Аркадіївна 79263 
Логвиненко Анатолій Іванович 79863 
Лоза Наталя Адольфівна 78182, 78183, 78184, 78185, 78186 
Лозинський Владлен Олегович 79366 
Лозинський Олег Євгенійович 79366 
Лозовська Людмила Іванівна 79383, 79386 
Лозовський Сергій Володимирович 78252, 78253 
Ломотько Денис Вікторович 78080 
Лопатін Олександр Олександрович 78050, 78063 
Лопіна Наталія Андріївна 78164, 78165, 78959, 78984, 79222, 79223 
Лоскутов Дмітрій Гєннадьєвіч 78115, 78116, 78117 
Лось Дмитро Валентинович 79134 
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Лужбін Анатолій Михайлович 79143 
Лук'яненко Любов Іванівна 78286 
Лук'яшко Павло Олександрович 79269, 79270 
Лук'янов Олександр Леонідович 79400 
Лук'янчиков Олег Миколайович 78224 
Лукеча Ірина Михайлівна 78885 
Лукін Олександр Дмитрович 78949 
Лунячек Вадим Едуардович 78167, 78169, 79870 
Луньова Ольга Миколаївна 78312 
Лупан Ірина Володимирівна 79921, 79923, 79931, 79932 
Луценко Руслан Володимирович 78624 
Луцик Дмитро Васильович 79488, 79493 
Лучик Світлана Дмитрівна 78958 
Лучінкін Ігор Анатолійович 78265 
Лущай Юрій Володимирович 78930, 78931 
Любарець Максим Сергійович 78825 
Любарець Наталія Олексіївна 79197 
Любимов Анатолій Якович 78051, 78052 
Любич Олена Іванівна 79430, 79431 
Любов Андрій Іванович 78940 
Люлякін Олександр Сергійович 79757, 79758, 79760, 79762 
Люлька Тетяна (псевдонім) 79607 
Люлькіс Марина Миколаївна 79737, 79821 
Ляховська Анастасія Віталіївна 79049 
Ляшенко Олександр Іванович 79576 
Львов Олександр Олегович 78346 
М'ясоїд Галина Іванівна 79381 
МOROZOVA (псевдонім) 78412 
Маврутенков Віктор Володимирович 79268 
Мажуга Єгор Олександрович 79134 
Мазанов Костянтин Анатолійович 79507 
Мазилюк Павло Вікторович 78903 
Мазур Наталія Петрівна 79264 
Мазуренко Віктор Володимирович 79152 
Майборода Олександр Петрович 78698 
Майборода Сергій Володимирович 78749 
Майкова Еліна Вільгельмівна 78320 
Макаренко Інна Олександрівна 78919, 78921, 78922 
Макаренко Світлана Володимирівна 78791 
Макаров Денис Валерійович 79697, 79698 
Макаров Ілля Володимирович 79517, 79518, 79519, 79520, 79521, 79951, 79952, 79953, 

79954, 79955 
Макеєнок Олександр Миколайович 78894 
Макодим Ірина Юріївна 79400 
Максак Андрій Володимирович 79858, 79864 
Максименко Георгій Іванович 79468 
Максименко Іван Андрійович 79784 
Максименко Світлана Михайлівна 78374 
Макушок Ольга Василівна 78504 
Малафєєв Тімур Романович 78106 
Малахіті Андрій Васильович 79882 
Малєєва Інна В'ячеславівна 78585 
Малиношевський Руслан Васильович 79432, 79433 
Малишко Ірина Олегівна 79220, 79221 
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Малій Моше Пінхас Віталійович 78594 
Малік Олексій Володимирович 78755 
Маліков Володимир Васильович 79418 
Маліновська Катерина Леонідівна 78929 
Малоголовка Олександр Андрійович 78375 
Малоштан Ігор Михайлович 79439 
Малюк Оксана Сергіївна 79664 
Малюта Людмила Ярославівна 79513 
Мальчик Олена Олександрівна 79292, 79294 
Мамон Олександр Васильович 79121 
Мамонов Ігор Петрович 78949 
Манаєнко Ірина Миколаївна 78932 
Маначинська Юлія Анатоліївна 78958, 79363 
Маначинський Олексій Андрійович 78404 
Мансарлійський Валерій Федорович 79142, 79170, 79171, 79445 
Мануілов Ярослав Сергійович 78474 
Манько Марія Геннадіївна 78440 
Маньковська Вікторія Сергіївна 78475 
Марін Данило Сергійович 79757, 79758, 79760, 79762 
Марія Федотова-Зельдіс 79436 
Марківська Людмила Леонітіївна 78583 
Маркова Наталія Валентинівна 79120, 79122, 79252 
Маркотенко Тамара Савеліївна 79891 
Марола Олесь Віталійович 78338 
Мартиненко Валентина Віталіївна 79784 
Мартинова Елена Анатоліївна (Мартина, Мартіна, 
Martina) 

79217 

Мартинюк Олександр Олександрович 78223, 78230, 78570, 78588, 78589 
Мартинюк Олена Віталіївна 79776 
Мартинюк Петро Миколайович 78432 
Мартиросян Людмила Іванівна 78886 
Мартишев Владислав Олегович 79232 
Мартін Молік (Marcin MoliK) 79099 
Мартінш Душ Сантуш Пінту Карлуш Алешандрі 79326 
Марунич Валерій Степанович 78930, 78931 
Марчук Олександр Васильович 78682 
Маслова Тетяна Миколаївна 78189, 78190 
Масляк Петро Олексійович 78227, 79195 
Масол Людмила Михайлівна 78775, 79895 
Матвієнко Євген Володимирович 79724 
Матвієнко Тетяна Іванівна 78904 
Матвійчук Дмитро Ярославович 79502, 79503 
Матвійчук Наталія Миколаївна 79958 
Матигін Олександр Сергійович 79142 
Мафтин Наталія Василівна 78329, 78330 
Мацелюх Наталія Петрівна 79784 
Мацкевич Ольга Олександрівна 78606, 79606 
Мацко Петро Володимирович 78445 
Мачуський Валерій Віталійович 79430, 79431 
Машика Віктор Томашович 78224 
Мегель Олена Юріївна 78863, 78866 
Мед Ірина Леонідівна 79486 
Медведєв В'ячеслав Валентинович 79859 
Медведєв Віталій Володимирович 79138 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

874 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Медведєв Григорій Андрійович 78908 
Медведєва Валентина Миколаївна 78703, 78704 
Медвідь Ольга Юріївна 78585 
Мединська Світлана Іванівна 79381 
Меднікова Марина Миколаївна 79219 
Мелешко Олександр Миколайович 79462 
Мелобенська Світлана Віталіївна 79461 
Мельник Анатолій Петрович 79462 
Мельник Володимир Олександрович 78447, 79253 
Мельник Євгеній Ігорович 79484 
Мельник Ігор Олександрович  78943 
Мельник Оксана Вікторівна 79434 
Мельник Олена Олексіївна 78935 
Мельник Ольга Григорівна 79843 
Мельник Тетяна Валеріївна 79127, 79128 
Мельник Юрій Степанович 79658 
Мельников Олександр Валерійович 78876, 78978 
Мельниченко Олександр Іванович 78930, 78931 
Мельничук Оксана Богданівна 79532 
Меметов Айдер Меметович 79878, 79880 
Меметов Іскандер Айдерович 79878 
Мендела Ірина Ярославівна 79791 
Мендерецький Вадим Владиславович 79249, 79576 
Меняйло Вікторія Іванівна 78960 
Мержиєвська Любов Павлівна 78707 
Мерзляк Аркадій Григорович 78245, 79374, 79375, 79376, 79377, 79378 
Мєднікова Маргарита Анатоліївна 79849, 79854, 79855 
Микитенко Володимир Іванович 78939 
Микитин Ольга Петрівна 78881, 78882, 78883, 79816 
Миколаєнко Наталія Олександрівна 79516 
Миколюк Оксана Анатоліївна 79756 
Миропольська Наталія Євгенівна 78587 
Мирошниченко Юлія Олександрівна 78921 
Мисько Юлія Олегівна 79708 
Митник Олександр Якович 79286 
Митрофанова Тетяна Олегівна 79591 
Михида Сергій Павлович 79931, 79932 
Миць Юлія Олександрівна 78091 
Мізецький Павло Олександрович 78491 
Мілада Де Вет (псевдонім) 78521, 78522 
Мілков Анатолій Миколайович 79876, 79877 
Мілов Олександр Сергійович 79555, 79556 
Міляновська Ніна Равілівна 79241 
Міненко Олеся Василівна 78421 
Мінкова Ольга Геннадіївна 78916 
Мінченко Сергій Іванович 78554 
Міняйло Анатолій Анатолійович 78712, 78713 
Міняйло Вікторія Петрівна 78497 
Міняйло Дмитро Вікторович 79325 
Мірошниченко Вікторія Ігорівна 79306, 79309 
Мірошниченко Лариса Петрівна 79295 
Мічута Ольга Романівна 78432 
Мішарін Ігор Валентинович 78825 
Мішин Олександр Юрійович 78489, 79897, 79899 
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Мішина Світлана Володимирівна 78489, 79897, 79899 
Міщенко Роман Федорович 78196 
Міщенко Тамара Сергіївна 79628 
Міщенко Тетяна Михайлівна 79590 
Могилко Владислав Віталійович 78839 
Мозговий Володимир Васильович 78942, 79358 
Мойсеєва Олена Євгенівна 78554 
Мокін Віталій Борисович 78845, 79809 
Мордюк Богдан Миколайович 78838, 78839, 78840 
Мороз Едуард Миколайович 79460, 79561 
Мороз Ірина Володимирівна 79661 
Мороз Костянтин Іванович 78486 
Мороз Любов Петрівна 78293 
Мороз Петро Володимирович 79661 
Морозов Андрій Васильович 78556 
Морозова Анетта (Morozova Anetta) 79218 
Морська Лілія Іванівна 79243 
Москальова Людмила Юріївна 78742, 78744, 78745 
Мошківська Тетяна Василівна 79938, 79939, 79940, 79941, 79942 
Мошківський Микола Володимирович 79938, 79939, 79940, 79941, 79942 
Мудрий Мар'ян Михайлович 79018 
Музика Наталія Миколаївна 78445, 78449, 78645, 78688 
Мулявка Дмитро Григорович 79097 
Мунтян Стела Дмитрівна 78212, 78213 
Мухарський Дмитро Олександрович 79569 
Мучак Альона Миколаївна (Альона Карат) 79450 
Мясников Георгій Вікторович 79699 
Мясоутов Шаміль Каюмович 79804 
Нагорний Євген Васильович 78494, 79593 
Нагуляк Петро Іванович 78256, 78257 
Надточій Анжела Анатоліївна 78833, 78834, 79179 
Назаренко Андрій Віталійович  79127, 79128 
Назаренко Віктор Григорович 78437 
Назаренко Михайло Володимирович 78560 
Назаренко Наталія Володимирівна 78853 
Назаришин Володимир Анатолійович 78851, 78852 
Назарова Людмила Володимирівна 78079 
Наконечна Оксана Василівна 78350 
Нарадовий Володимир Володимирович 79478, 79930 
Наратник Теодор Миколайович 79688 
Наровлянський Олександр Данилович 78040, 78968 
Наталевич Наталія Петрівна 78385, 78386, 78387, 78388, 78389 
Наталія Мун (псевдонім) 78854, 78855 
Науменко Віра Орестівна 79888 
Наумчук Оксана Володимирівна 79240 
Нахабіч Марина Анатолівна 78614 
Нацвлішвілі Юрій Олексійович 78743 
Неверовський Ігор Павлович 79142 
Невінчаний Іван Петрович 79859 
Негода Юлія Володимирівна 79440 
Недашківська Алла Василівна 78032, 78033, 78034, 78036, 78037 
Недзельський Роман Стефанович 78605 
Нежива Марія Олександрівна 78497 
Нежлукченко Наталя Валентинівна 78647 
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Нежлукченко Тетяна Іванівна 78647 
Некрилов Микола Васильович 78072 
Нелін Євген Петрович 78221, 78222, 78578, 78581, 78582 
Немченко Олександр Валентинович 78309 
Непорожня Лідія Вікторівна 79658 
Нерсисян Марина Арутюнівна 79896 
Нерубенко Володимир Олегович 78441, 78442 
Нестеренко Микола Миколайович 79684 
Нестеренко Олена Михайлівна 78646, 78648 
Нестеренко Світлана Вікторівна 79514 
Нестерчук Юлія Олександрівна 79451 
Нефьодов Віктор Миколайович 79916, 79917 
Нечаюк Інна Олексіївна 79786 
Нечепуренко Дмитро Анатолійович 79766, 79767, 79768 
Нечипоренко Катерина Петрівна 79332 
Нечіпор Світлана Володимирівна 78555 
Нємцов Микита В'ячеславович 79815 
Никитченко Наталія Валеріївна 79646 
Никифорова Ніна Анатоліївна 78830 
Ничкало Світлана Андріївна 78587 
Нідзельський Михайло Якович 79559, 79560, 79775 
Нікітін Дмитро Миколайович 79831 
Нікітін Дмитро Юрійович 79860 
Нікітіна Аліна Вадимівна 78464 
Ніколаєв Олексій Михайлович 79032 
Ніколаєвич Віктор Володимирович 78831 
Ніколаєнко Володимир Анатолійович 79506 
Ніколаєнко Геннадій Миколайович 79399 
Ніколаюк Тетяна Анатоліївна 78746 
Ніколенко Ольга Миколаївна 79196, 79197 
Нікончук Вікторія Віталіївна 79784 
Нікуліна Анастасія Володимирівна 78557 
Нірі Михайло Юрійович 79652 
Нісходовський Роман Олександрович 79609 
Новіков Вадим Михайлович 78154 
Новіков Денис Олександрович 78224 
Новіков Костянтин Борисович 78298 
Новіков Олександр Євгенійович 78627 
Новікова Тетяна Георгіївна 79342 
Новосьолов Олександр Васильович 79795, 79796 
Новосьолова Валентина Іванівна 79657 
Новотарський Олексій Юрійович 78906 
Новохатська Ірина Анатоліївна 78803 
Номіровський Дмитро Анатолійович 79374, 79375, 79376, 79377, 79378 
Носенко Анна Іванівна 78258, 78259, 78260, 78261, 78262, 78263, 78264 
Носко Ольга Анатоліївна 79668 
Обіход Юрій Олексійович 78364 
Ободяк Віктор Корнелійович 79141, 79759 
Овечкін Дмитро Вікторович 78766, 78787 
Овчарик Роман Юрійович 78334 
Овчаров Юрій Вікторович 78056, 78057 
Овчарук Валерія Анатоліївна 78905 
Овчинников Костянтин Вячеславович 78475, 78553 
Огієнко Альона Володимирівна 78078 
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Одинак Марія Маноліївна 79211 
Одинець Алла Валеріївна 79502, 79503 
Одінцева Олена Василівна 79354 
Одінцов Валентин Володимирович 78309 
Ожелевська Тетяна Станіславівна 78699 
Окнов Віталій Анатолійович 78698 
Оксак Григорій Анатолійович 78680 
Олекса Галич (псевдонім) 79390 
Олексенко Роман Іванович 78416 
Олексюк Олеся Миколаївна 79601 
Олесенко Алла Василівна 78655, 78656, 78657 
Олійник Костянтин Володимирович 79090 
Олійник Світлана Петрівна 78886 
Олійник Юлія Сергіївна 78837 
Оляницька Любов Віталіївна 79335 
Онищенко Артур Миколайович 78942, 79357, 79358 
Онопрієнко Оксана Володимирівна 79487 
Опанасюк Віктор Васильович 79504 
Опольський Ярослав Віталійович 79710 
Орда Олександра Олександрівна 79593 
Орел Олександр Володимирович 78493 
Орехова Світлана Вікторівна 79611 
Орєхова Олена Володимирівна 78100 
Орлова Ольга Василівна 79196, 79197 
Орловецька Нінель Фатехівна 78371 
Орлюк Юрій Тимофійович 79084, 79085 
Оробєй Віктор Федорович 78048, 78054, 78056, 78057 
Орос Іван Васильович 78724, 78725 
Осельська Леся Михайлівна 78109 
Осельський Віталій Олександрович 78109 
Осинцева Аліна Олександрівна 78377, 79456, 79473 
Осипчук Іван Степанович 79720 
Осипчук Сергій Олександрович 79720 
Осік Олена Олександрівна 78642, 78643 
Остапенко Анатолій Федорович 79470 
Остапенко Вікторія Миколаївна 79301 
Остапенко Тетяна Іванівна (Пані Осте) 78135 
Остапченко Людмила Іванівна 78997 
Остапчук Наталія Вікторівна 79466 
Остапчук Оксана Петрівна 78111 
Остренко Максим Володимирович 78352 
Осьмук Наталія Григорівна 79199 
Отрешко Людмила Миколаївна 79438 
Охріменко Ігор Віталійович 78334 
Охріменко Лідія Сергіївна 78478 
Охріменко Оксана Онуфріївна 78932 
Павелків Ольга Миколаївна 79504 
Павелків Роман Володимирович 79339, 79504, 79505 
Павич Ніна Миколаївна 78585, 79937 
Павленко Віктор Якович 79398 
Павленко Жанна Олександрівна 79523 
Павленко Олексій Вікторович 79916, 79917 
Павлова Марія Ігорівна 79283 
Павловський Ігор Валентинович 78598 
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Павлусенко Владислав Юрійович 78106 
Павлюк Іван Семенович 78974 
Паламар В'ячеслав Олексійович 79815 
Паламарчук Віталій Дмитрович 78515, 78516 
Паламарчук Оксана Борисівна 79653 
Паламарчук Олексій Віталійович 78743 
Палеха Ольга Миколаївна 78886 
Палій Володимир Михайлович 79650 
Палій Наталія Теодорівна 79211 
Палій Юрій Васильович 78585 
Палка Олег Вікторович 79651 
Панасюк Олена Віталіївна 79683 
Панін Владислав Вадимович 78789 
Панкратова Ірина Євгенівна 78032, 78033, 78034, 78036, 78037 
Пантєлєєва Ірина Вікторівна 78837 
Панфілова Антоніна Вікторівна 79120 
Панченко Олег Олегович 78703 
Панченко Сергій Володимирович 78080 
Панчук Олег Петрович 79249 
Папакіна Наталя Сергійовна 78274 
Папушой Ольга Костянтинівна 79688 
Паращич Валентина В'ячеславівна 78576 
Паращук Степан Дмитрович 79923, 79930 
Пархоменко Олександр Миколайович 78585 
Паршук Світлана Миколаївна 79539 
Пасинок Вячеслав Володимирович 78268 
Пасічна Тетяна Сергіївна 78585 
Пасічний Кирило Вадимович 79364 
Пасічник Марія Валеріївна 78600, 78601 
Пасічник Наталя Олексіївна 79476, 79480, 79931, 79932 
Пастушенко Роман Ярославович 79247 
Пасько Ігор Володимирович 79462 
Патрєва Людмила Семенівна 78450, 78629 
Пахаренко Василь Іванович 78970, 79198 
Пахомова-Власова Наталія Георгіївна 78254, 78255 
Пацюченко Станіслав Олегович 78348 
Пашко Костянтин Олександрович 79242, 79245 
Пашков Ростислав Андрійович 78938, 78939, 79898 
Пащук Святослав Володимирович 79146 
Пелагейченко Микола Леонідович 79244 
Пентилюк Роман Сергійович 78904 
Перелигін Борис Вікторович 79143 
Перескока Вікторія Вікторівна 79178 
Перфільєв Роман Віталійович 79624 
Перчун Галина Іванівна 79564, 79565, 79566 
Пескова Христина Євгеніївна 78523 
Пестушко Валерій Юрійович 78996 
Петкогло Анатолій Миколайович 79831 
Петльований Євген Олександрович 79678 
Петраков Юрій Володимирович 79157 
Петрановська Алла Леонідівна 79844, 79846 
Петрашко Людмила Петрівна 79776 
Петрашко Петро Геннадійович 79776 
Петренко Володимир Андрійович 78873 
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Петренко Ірина Юріївна 79481 
Петренко Наталія Олегівна 78288, 78289 
Петренко Оксана Борисівна 79504 
Петренко Сергій Вікторович 79504 
Петрович Василь Сергійович 78583 
Петровська Ольга Станіславівна 78741 
Петрушенко Микола Миколайович 78923 
Петух Олександр Васильович 78653 
Печонка Мирослава Миколаївна 78124 
Пешкін Антон Михайлович 78335, 78336, 78337 
Пидоренко Дар'я Олександрівна 78193 
Пилипчук Олександр Павлович 78574, 78575 
Писарець Ольга Петрівна 78488 
Письміченко Олександр Іванович 78728, 78729 
Підгайчук Ярослав Олександрович 78442 
Підлісна Ольга Вікторівна 78268 
Підпала Тетяна Василівна 78272, 78437, 78627 
Піпченко Олександр Дмитрович 78753 
Пірієв Валерій Фарманович 79832 
Піроженко Анна Олегівна 79896 
Пісоцький Володимир Анатолійович 79745 
Піщенко Геннадій Іванович 78554 
Плазій Євген Павлович 78942 
Плазій Євгеній Павлович 79358 
Пластун Олексій Леонідович 78919, 78922 
Пластун Юлія Сергіївна (YALU) 79393 
Плахоніна Ірина Костянтинівна 78742 
Плотніченко Світлана Романівна 79369 
Поваров Олег Русланович 79068, 79069, 79070, 79071, 79072, 79073, 79074, 79075, 

79076, 79077, 79078, 79079, 79080, 79081 
Поведа Тетяна Петрівна 79249 
Погорелов Артем Віталійович 78677 
Погорєлова Тетяна Юріївна 78597 
Погребна Наталія Емілієвна 79668 
Подвальна Галина Василівна 78822 
Подкоритова Лариса Олександрівна 79801 
Подопригора Павло Миколайович 78354 
Подостроєць Кирил Олександрович 78053 
Подчашинський Юрій Олександрович 78562 
Подшивайлов Федір Михайлович 79267 
Пойманов Олександр Сергійович 79239 
Покалюк Анатолій Іванович 78139 
Покотюк Анатолій Стратонович 79148 
Полєва Любов Олексіївна (Полевая) 78426 
Поліщук Анна Станіславівна 79598 
Поліщук Володимир Петрович 78788 
Поліщук Денис Євгенович 79126 
Поліщук Сергій Володимирович 79439 
Полозова Віра Олександрівна 79817 
Полонський Віталій Борисович 78245, 79374, 79375, 79376, 79377, 79378 
Полтарев Петро Вячеславович 79327 
Полторацький Антон Олександрович 79725 
Полубенцев Володимир Валентинович 78298 
Поляков Ігор Ігорович 78300 
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Поляков Олександр Анатолійович 78743 
Поляков Олександр Миколайович 78474 
Полянський Павло Броніславович 78973 
Польова Леся Василівна 79792, 79793 
Помєльнікова Катерина Євгенівна 78872 
Помогайбо Валентин Михайлович 78427, 78428 
Пономаренко Володимир Степанович 78957 
Пономаренко Олександр Вячеславович 78304 
Пономарьова Катерина Іванівна 79210 
Попик Катерина Михайлівна 79558 
Попков Ілля Володимирович 79849 
Попов Станіслав Юрійович 78141, 78788 
Попова Людмила Олександрівна 78563 
Попова Марина Андріївна 79827 
Попович Ірина Михайлівна 79189 
Попович Олена Вікторівна 79938, 79939 
Попович Тетяна Анатоліївна 78962 
Порудєєва Тетяна Володимирівна 78078, 78079 
Поручник Марія Миколаївна 79117, 79253 
Порядченко Олександр Петрович 79662 
Постельга Світлана Яківна 78087, 78089 
Постернак Богдан Сергійович 79688 
Постіл Степан Дмитрович 79783 
Постовий Володимир Ілліч 78669, 78671, 78672 
Потаман Наталя Володимирівна 79596 
Потієнко Валентина Олександрівна 78571, 78573 
Потоцький Олег Володимирович 79726 
Потьомкіна Галина Сергіївна 78901 
Похилько Валерій Іванович 78509, 78511, 78513 
Починок Євгенія Анатоліївна 78428 
Поян Владислава Русланівна 78430, 78431 
Поясник Георгій Володимирович 78461 
Преображенська Вікторія Вікторівна 78414, 78415 
Препелиця Георгій Петрович 79170, 79171, 79445 
Пригоровська Тетяна Олексіївна 79153, 79154 
Прийма Сергій Миколайович 79050 
Приймак Микола Володимирович 79650, 79651 
Приліпко Сергій Михайлович 78504 
Приліпко Юлія Олександрівна 78127, 78128 
Прима Анастасія Василівна 79829 
Примак Орися Миколаївна 79504 
Пристінська Марина Сергіївна 79489, 79634 
Приступа Євгеній Никодимович 79484 
Притула Ірина Володимирівна 78144, 78145, 78146, 78147, 78148, 78149, 78150, 78151, 

78152, 78179, 78180, 78649, 78650, 78689, 78690, 78691, 
78692, 78693, 78965, 78966, 78967 

Приходнюк Віталій Валерійович 79827 
Приходько Юлія Миколаївна 78585 
Причиненко Денис Вячеславович 78352 
Проданова Олена Іллівна 79877 
Прокіп Валентина Анатоліївна 78199 
Прокопенко Сергій Володимирович 79718 
Прокопишин Любов Василівна 78032, 78033, 78034, 78036, 78037 
Прокопчук Марія Миколаївна 79237 
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Пролигін Дмитро Олександрович 79648 
Пролигін Олександр Валерійович 79648 
Пронько Олена Петрівна 79938, 79939, 79940 
Просіна Ольга Володимирівна 79430, 79431 
Проскурніна Ганна Олегівна 79256 
Просяник Лариса Федорівна 79271 
Протектор Денис Олегович 78517 
Протопопов Василь Петрович 79717 
Протопопов Петро Васильович 79717 
Прохорова Вікторія Володимирівна 79871 
Прохорович Євген Ігорович 78874, 79181, 79182 
Проць Марія Миколаївна 79488 
Прошкін Володимир Вадимович 79264, 79265 
Прус Віталій Зіновійович 79676 
Пуйко Тетяна Валеріївна 79312 
Пукала Ришард (Pukala Ryszard) 78961 
Пустовіт Григорій Петрович 79430, 79431, 79504 
Пустовіт Тетяна Михайлівна 79143 
Путінцева Світлана Вікторівна 78952 
Путров Сергій Юрійович 79829 
Пухальська Ірина Олександрівна 78913, 78914 
Пьянова Ізабелла Юріївна 79170 
Рабешко Олександр Михайлович 79504 
Рабчевська Тетяна Олександрівна 78736 
Радєв Михайло Степанович 79831 
Радіонова Вікторія Олександрівна 78376 
Радіонова Наталія Йосипівна 78379, 78380 
Радіщук Тамара Петрівна 79842 
Радченко Дмитро Володимирович 79603 
Радченко Світлана Сергіївна 79265 
Раєвнєва Олена Валентинівна 78294, 79299 
Разінкіна Ольга Миколаївна 78208, 78209, 78210, 78211 
Райкова Марина Ігорівна 78503 
Рак Людмила Миколаївна 78585 
Распопова Юлія Олександрівна 78763 
Расюк Едуард Вікторович 78554 
Ратушняк Юрій Володимирович 78876 
Ребрина Анатолій Арсенович 78583 
Рев'юк Наталія Валеріївна 79647 
Ревенко Олена Вікторівна 79304, 79305 
Ревуцька Ганна Ігорівна 78390 
Редзюк Анатолій Михайлович 78707, 79298 
Редька Олена Георгіївна 78652 
Редько Валерій Григорович 79022, 79023, 79892 
Рейдемейстер Олексій Геннадійович 79739, 79741, 79742 
Рекуненко Тетяна Олександрівна 79463, 79464, 79562 
Рекута Юлія Сергіївна 79499 
Ремех Тетяна Олексіївна 78032, 78033, 78034, 78036, 78037 
Ретьман Сергій Васильович 78293 
Рехтета Любов Олександрівна 79632 
Речич Наталія Василівна 78571, 78573 
Рибалкін Микола Вікторович 79130, 79131, 79132 
Рибачук Вадим Михайлович 78025 
Ривкінд Йосиф Якович 79020, 79113 
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Риженко Ірина Миколаївна 78289 
Рижков Олександр Сергійович 78469 
Рисована Зінаїда Геогріївна 78069 
Рисований Олександр Миколайович 79051, 79052 
Ричіцький Юрій Миколайович (Юрий Рич) 79696 
Ричок Сергій Олексійович 79298 
Рібцун Юлія Валентинівна 79575 
Ріжняк Ренат Ярославович 79476, 79480 
Різник Вячеслав Володимирович 79824, 79825, 79828 
Різник Надія Анатоліївна 79824, 79825, 79828 
Різніченко Олександр Сергійович 78942 
Рогаль Олександр Васильович 79152, 79153 
Рогачко Станіслав Іванович 79102 
Рогушина Юлія Віталіївна 79050 
Родькіна Марія Вікторівна 79854 
Рожков Вячеслав Станіславович 78844 
Рожков Ігор Миколайович 78652 
Рожков Олексій Генадійович 79770 
Рожнова Вікторія Василівна 79434 
Рожок Лілія Степанівна 79092, 79093 
Рокитько Сергій Олексійович 78887 
Романенко Людмила Віталіївна 79262 
Романенко Світлана Степанівна 78795 
Романишин Наталія Юріївна 79676 
Романов Володимир Олександрович 79447, 79763, 79764, 79765 
Романов Олександр Іванович 79684 
Романова Ганна В'ячеславівна 79143, 79170, 79171 
Романовська Юлія Анатоліївна 78043 
Романчук Марина Євгенівна 78905 
Романюк Олександр Никифорович 79710 
Роменська Валентина Геннадіївна 78870, 78871 
Роп'як Любомир Ярославович 79151, 79152, 79153, 79154 
Рослякова Світлана Володимирівна 78898, 78899 
Россол Олександр Володимирович 78359, 78363, 79836 
Рощенко Тетяна Сергіївна 79648 
Рубан Наталія Павлівна 79868, 79870 
Рубашка Володимир Петрович 79870 
Рубежняк Ірина Георгіївна 78712 
Рубля Тетяна Єгорівна 79486 
Руденко Віктор Дмитрович 78571, 78573 
Руденко Денис Борисович 79597 
Руденко Іраїда Володимирівна 78587 
Рудий Олександр Євгенович (Олесь Богус) 78237 
Рудий Роман Михайлович 78445 
Рудий Тарас Григорович 78372, 78373 
Рудич Оксана Олексіївна 78886 
Рудой Вадим Володимирович 78720, 78727 
Рудюк Наталія Степанівна 79276 
Рудь Олена Леонідівна 78331 
Рута Богдан (псевдонім) 78291 
Рушковський Станіслав Ричардович 78997 
Рябініна Ганна Олександрівна 78962 
Рябокінь Тарас Васильович 79784 
Рябцева Катерина Ігорівна 79673 
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Рябчук Оксана Григорівна 79782 
Рязанова Олена Юріївна 79574 
Саваневич Вадим Євгенович 78674, 78675, 78676, 78677, 78678 
Савельєв Юрій Борисович 78614 
Савенко Вадим Володимирович 79391 
Саверченко Василь Григорович 78281, 78282, 78283 
Савицький Дмитро Михайлович 78992 
Савчак Тетяна Романівна 78103 
Савченко Микита Миколайович 79690 
Савчин Марія Михайлівна (псевдонім) 78972 
Савчук Владислав Віталійович 79152 
Савчук Лариса Миколаївна 79383, 79386 
Савшак Алла Сергіївна 79488 
Саєнко Геннадій Євгенійович 78321 
Саєнко Юлія Олександрівна 78658 
Сажко Галина Іванівна 79732 
Сай Валерій Миколайович 79462 
Сай Світлана Михайлівна 79462 
Салямон-Міхєєва Катерина Дмитрівна 79787 
Салямон Віталій Петрович 79787 
Самара Оксана Сергіївна 78950, 78951 
Самойлик Юрій Григорович 78796 
Самойлюкевич Інна Володимирівна 79014, 79889 
Самолюк Юрій Миколайович 79738 
Самонова Олена Ігорівна 79013, 79111, 79893 
Самсоненко Анастасія Анатоліївна 79157 
Самсонов Дмітрій Алєксандровіч 78811 
Сапронов Олександр Олександрович 78013, 78014, 78015 
Сапрун Галина Григорівна 78963 
Сасіна Ольга Сергіївна 78561 
Сатановський Анатолій Сергійович 78353 
Сатушева Карина Валеріївна 78667, 79156 
Сафін Олександр Джамільович 78040 
Сафонов Володимир Володимирович 79082 
Сафонова Ганна Феліксівна 78899 
Саханський Євгеній Олександрович 78112 
Сахненко Ольга Ігорівна 79142 
Сашнєв Георгій Олександрович 78114 
Сванідзе Тимур Зурабович 78486 
Сверидюк Костянтин Костянтинович 78298 
Светлана Стишова (псевдонім) 79200, 79201, 79202, 79203, 79204, 79205, 79206, 79207 
Свинаренко Андрій Андрійович 79143, 79170, 79171, 79445 
Свиридова Раїса Володимирівна 79730 
Свінцицька Наталія Леонідівна 78159 
Свіргун Вікторія Сергіївна 79938 
Севастьянова Даріна Олександрівна 78853 
Северин Олександр Олександрович 79416, 79417, 79594 
Сегеда Ірина Василівна 79689 
Селезньов Віталій Ігорович 79692, 79693 
Селянкіна Галина Володимирівна 79622 
Семенда Дмитро Костянтинович 79452 
Семенда Олена Всеволодівна 79452 
Семенда Ольга Володимирівна 79452 
Семенів Дмитро Васильйович 79522 
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Семенюк Едуард Павлович 78978 
Семенюк Олег Анатолійович 79480, 79931, 79932 
Семенюк Олександр Іванович 79144 
Сендецький Микола Миколайович 79297 
Сеньківський Всеволод Миколайович 78876 
Сербова Зінаїда Федорівна 78905 
Сергей Сергеевич, Saіgon (псевдонім) 79423 
Сергєєва Наталія Володимирівна 79432, 79433 
Сергієнко Сергій Анатолійович 78795 
Середюк Богдан Іванович 79622 
Середюк Дмитро Олександрович 79688 
Серьогіна Наталія Федорівна 79227 
Сестра Карамазова (псевдонім) 79028 
Сєдих Віктор Федорович 79313, 79314, 79315, 79316, 79317, 79318, 79319, 79320, 

79321, 79323 
Сєрга Інга Миколаївна 79445 
Сєров Микола Вікторович 78083, 78084, 78618, 79743 
Сиваненко Геннадій Павлович 79442 
Сивенко Андрій Леонідович 79675 
Сидоренко Сергій Іванович 79086, 79087, 79088 
Сидорчук Марія Анатоліївна (Маруся Сидорчук) 78946 
Сизоненко Віталій Григорович 78087, 78089 
Симоненко Борис Олександрович 78704 
Сиротюк Володимир Дмитрович 79112 
Сиротюк Григорій Васильович 79429 
Ситник-Чередниченко Іванна Олегівна  
(Іванна Чередниченко) 

79174 

Ситник Ганна Вікторівна 78701 
Ситник Ірина Валентинівна 78646, 78648 
Ситник Юлія Олексіївна 79465 
Сіваченко Юлія Олександрівна (Юлія Ширмер) 79935 
Сідова Кіра Володимирівна 79859 
Сілін Володимир Васильович 78924 
Сільвестров Антон Миколайович 78664 
Сільченко Марина Валеріївна 79703, 79705 
Сімініченко Олена Петрівна 78899 
Сіпій Володимир Володимирович 79658 
Сірий Євген Володимирович 78614 
Сітовський Олег Пилипович 78903 
Січко Ірина Олександрівна 79537 
Січкоріз Орест Євгенович 78280 
Скворцова Світлана Олексіївна 79487 
Скирденко Вадим Олегович 78013 
Скирденко Олег Іванович 78013 
Скицюк Володимир Іванович 78124 
Скляренко Наталія Владиславівна 79406 
Скорик Марина Олегівна 79784 
Скоробогатова Наталя Євгенівна 78932 
Скорозвон Олег Валерійович 78413 
Скороход Олександра Борисівна 79386 
Скрипій Ганна Юріївна 79350, 79351 
Скрябіна Дар'я Андріївна 79285 
Славгородський Станіслав Ігоревич 78924 
Славінська Алла Людвигівна 78420 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 49, 2018 
 

885 

Повне ім'я та/або псевдонім  
автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Славітяк Олег Станіславович 78133 
Слєпцов Олег Семенович 78487 
Сливка Оксана Андріївна 79246 
Слишик Оксана Андріївна 78916 
Сліпчук Ірина Юріївна 78032, 78033, 78034, 78036, 78037 
Сліщенко Оксана Петрівна 78710 
Слоньовська Ольга Володимирівна 78329, 78330 
Смаглюк Любов Вікентіївна 79049 
Смачило Валентина Володимирівна 79761, 79919, 79920 
Смідон Анатолій Максимович (BarryOn) 78108 
Смірнов Олександр Юрійович 78698, 79913 
Смірнова Поліна Василівна 79780, 79781 
Смоленніков Денис Олегович 78921 
Смольянко Любов Григорівна 79255 
Смольянко Олена Михайлівна 79255 
Снегірьов Максим Георгійович 79853 
Снєгірьова Валентина Василівна 79114 
Сніговська Оксана Володимирівна 79882 
Снігур Любов Борисівна 78457, 78458 
Соболевський Анатолій Ігорович 79707 
Соболь Валерій Іванович 78234 
Соборова Ольга Михайлівна 78904 
Сойчук Руслана Леонідівна 79504 
Сокол Олександр Вікторович 79100 
Соколова Альона Миколаївна 79454 
Соколова Людмила Володимирівна 78912 
Соколовська Валентина Михайлівна 79560 
Соколовський Віктор Сергійович 79551 
Сокольська Рената Борисівна 78925, 78928 
Солдо Божо  78048 
Солов'яненко Анатолій Анатолійович 79974, 79975 
Соловйов Сергій Олександрович 79685, 79686, 79687 
Соловйова Галина Олексіївна 78509 
Солодовнік Олеся Олександрівна 79190, 79191, 79192 
Соломатін Ігор Віталійович 79325 
Соломаха Тетяна Іванівна 78088, 78090 
Солопенко Володимир Анатолійович 78773, 78774 
Сольоний Євгеній Євгенійович 78087, 78089 
Сорокін Олексій Максимович 78364 
Сотников Олег Віталійович 79355 
Сотникова Світлана Іванівна 78228, 78229, 79490 
Софина Дмитро Васильович 79790 
Сохнич Анатолій Якович 79963 
Співак Руслан Веніамінович 78251 
Срібна Юлія Анатоліївна 78477 
Стадник Олександр Григорович 78226, 78227 
Стародуб Іван Олександрович 78293 
Старостенко Ігор Володимирович 78615, 78616, 78617 
Старшинов Василь Олексійович 78505 
Старшинов Олексій Олексійович 78505 
Стахорська Наталія Георгіївна 78367 
Стегно Наталія Геннадіївна 78830 
Стегура Маріан Васильович 78708 
Стельмашук Жанна Григорівна 79504 
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Стельмащук Юрій Іванович 79960 
Степаненко Микола Іванович 78886, 79118 
Степаненко Ніна Степанівна 78886 
Степаненко Олександр Олександрович 78438, 78439 
Степанов Валерій Анатолійович 78474 
Степанова Тетяна Михайлівна 79633 
Степанченко Микола Георгійович 78105, 78623 
Степанян Валерій Арсенович 78964 
Степенко Ірина Олексіївна 79886 
Стефківський Віктор Михайлович 78293 
Стиркіна Юлія Сергіївна 78886 
Стогній Юлія Дмитрівна 79179 
Стойко Ігор Іванович 79513 
Стойко Наталія Євгенівна 79963 
Сторожук Віктор Миколайович 78978 
Сторожук Тетяна Миколаївна 79785 
Стрельников Леонід Семенович 79130, 79131, 79132 
Стрига Михайло Вікторович 78603, 79391 
Стрижак Олександр Євгенійович 79827 
Стрижак Юрій Іванович 78681, 79176 
Стрижиченко Костянтин Анатолійович 79299 
Стрілець Оксана Петрівна 79130, 79131, 79132 
Стріляєва Наталя Григорівна 79663 
Стріха Людмила Олександрівна 78437 
Стріхар Оксана Іванівна 78783, 78784, 78785 
Строкань Оксана Вікторівна 79050 
Струкевич Олексій Карпович 78969 
Струтинський Богдан Дмитрович 78041, 79837 
Судаков Володимир Іванович 78614 
Сукач Олексій Михайлович 79648 
Сунденко Ганна Іванівна 78309 
Супрун Еліна Владиславівна  79694 
Супрун Роман Ігорович 78404 
Сусанна Юріна (псевдонім) 78695, 78696, 78697 
Сусік Дмитро Юрійович 78750 
Сутковий Володимир Лукич  79003 
Сухарев Денис Євгенович 79171, 79445 
Сухов Андрій Володимирович 79834, 79835 
Суховій Лідія Анатоліївна 79282 
Сухолиткий-Собчук Дмитро Михайлович 79457 
Сухоруков Олег Анатолійович 78604 
Сухорукова Софія Володимирівна 79757, 79758, 79760, 79762 
Сушко Катерина Олександрівна (КАТУА) 78029 
Сущенко Андрій Іванович 79142 
Сущенко Людмила Петрівна 79829 
Сябрук Ігор Миколайович 78338 
Тагліна Ольга Валентинівна 79496 
Таірова Катерина Анатоліївна 79588 
Танасюк Дмитро Олегович 79469 
Танчин Ігор Зіновійович 79246 
Тараненко Ірина Всеволодівна 78341, 78342, 78343 
Тараненко Катерина Володимирівна 79938 
Тараненко Руслан Анатолійович 78125, 78613 
Тарасенко Ігор Іванович 78700, 79136 
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Тарасенко Костянтин Васильович 79312 
Тарасенко Ярослав Миколайович 78737 
Тарасова Марина Борисівна 79272 
Тарасюк Анастасія Миколаївна 79545 
Таращенко Володимир Анатолійович 79467 
Тарнавська Світлана Степанівна 79888, 79894, 79937 
Тарнопольський Олег Борисович 79380, 79381 
Тарчуткін Олександр Леонідович 78352 
Татьяна Лонская, Тетяна Лонська (псевдонім) 78748 
Тацій Роман Мар'янович 79151 
Твеліна Аліса Олександрівна 78132 
Теліщук Микола Миколайович 79784 
Тельпуховська Юлія Миколаївна 79494 
Тепленко-Дідик Марина Володимирівна 78314 
Теребух Андрій Андрійович 78823 
Терещенко Гліб Юрійович 79820 
Терещенко Максим Анатолійович 79531 
Терещенко Олександр Володимирович 78629 
Терещенко Сергій Васильович 79694 
Терновой Вадим Валентинович 78960 
Терновой Владислав Валентинович 78960 
Тетяна Воржева (псевдонім) 78181, 78241, 78242, 78243, 78244 
Тименко Валентина Миколаївна 79659 
Тимошенко Андрій Олександрович 79082 
Тимошенко Віталій Андрійович 79104 
Тимошенко Юрій Васильович 79246 
Тимошенкова Оксана Володимирівна 79938, 79939, 79940 
Тимченко Алла Анатоліївна 79534, 79544, 79546, 79549 
Тимченко Ірина Євгенівна 78225 
Тимченко Лариса Іванівна 79640 
Титаренко Валентина Петрівна 78479 
Титаренко Олександр Володимирович 79426 
Титарчук Ірина Миколаївна 79440 
Титюк Валерій Костянтинович 78797 
Тиханська Олена Валентинівна 78859 
Тихий Володимир Вікторович 79723, 79724 
Тихонова Олена Олександрівна 79509 
Тихохід Любов Валеріївна 79388 
Тищенко Вікторія Федорівна 79301, 79308 
Тищенко Олена Петрівна 79688 
Тіманюк Валерія Миколаївна 79870 
Тіхосов Анатолій Сергійович 78846 
Тіхосова Ганна Анатоліївна 78954 
Ткач Вікторія Борисівна 78825 
Ткач Костянтин Іванович 79831 
Ткач Олег Валентинович 78909 
Ткач Тетяна Борисівна 79171, 79445 
Ткаченко Олександр Іванович 78890 
Ткачук Едуард Васильович 79961, 79962 
Товстенюк Олександр Віталійович 79843 
Товстяк Марія Михайлівна 78680 
Тодорова Олена Іванівна 78905 
Токар-Чірікалова Світлана Олексіївна 78107 
Токарєва Тетяна Станіславівна 79370 
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Томчук Віктор Анатолійович 79277, 79279, 79280 
Топалова Олеся Іллівна 78313, 78780 
Топорін Максим Олександрович 78354 
Топчій Василь Васильович 78804 
Топчій Олександр Дмитрович 78990 
Трайно Андрій Сергійович 78352 
Траскова Аліна Василівна 78905 
Трикуш Наталія Павлівна 79689 
Трикуш Павло Павлович 79689 
Трофимчук Олександр Миколайович 79827 
Трофімова Олена Григорівна 79345 
Троцько Ігор Костянтинович 78191 
Трошкін Антон Володимирович 79934 
Троянський Володимир Володимирович 78673 
Трубачов Дмитро Володимирович 79663 
Трубін Олександр Олексійович 79349 
Труш Юлія Тимофіївна 78763, 78925 
Туманова Валентина Миколаївна 79213 
Туник Оксана Сергіївна 79833 
Тупиця Олександр Юрійович 78886 
Тупчій Оксана Сергіївна 79451 
Турчин Дмитро Ігоревич 79856, 79857 
Турчина Катерина Петрівна 78296 
Туташинський Василь Іванович 79656 
Тучапський Андрій Романович 79297 
Тучковенко Оксана Аркадіївна 78904, 79142 
Тучковенко Юрій Степанович 79142 
Тюлєнєв Євген Ігорович 78942 
Уварова Ганна Шевкетівна 78996 
Удалова Лариса Давидівна 79434 
Удовиченко Лариса Миколаївна 78778, 78779 
Уласевич Лариса Павлівна 79558 
Уліщенко Віолетта Валентинівна 79659 
Улько Євгеній Миколайович 78920 
Уманців Юрій Миколайович 78699 
Ураєва Ірина Григорівна 79638 
Уривський Леонід Олександрович 79720 
Усик Віра Іванівна 79671 
Устименко Віктор Сергійович 79298 
Утєвська Ольга Михайлівна 78580 
Уханський Роман Володимирович 79502 
Ушаков Денис В'ячеславович 79770 
Файнзільберг Леонід Соломонович 78894, 78896 
Фалько Наталя Миколаївна 78665, 78666 
Фасоля Анатолій Миколайович 79659 
Фастовець Марина Миколаївна 78513 
Фатенок-Ткачук Алла Олександрівна 79840, 79841 
Фатєєв Олександр Михайлович 78277 
Фатєєва Ірина Михайлівна 78277 
Фаустова Марія Олексіївна 78160 
Федін Юрій Михайлович 78709 
Федірко Наталія Вікторівна 79671 
Федоренко Анастасія Михайлівна 78195 
Федоренко Анатолій Вікторович 79297 
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Федоренко Віра Іларіонівна 78417 
Федорова Юлія Володимирівна 78501 
Федорович Олег Євгенович 78400, 78401, 78402 
Федорченко Олена Вікторівна 79574 
Федорчук Михайло Іванович 79120 
Федосенко Нікіта Валерійович 79133 
Федосова Олена Адольфівна 78738, 78739 
Федотова Лариса Євгеніївна 79436 
Федчак Ігор Андрійович 79563 
Федченко Сергій Вікторович 79648 
Федчина Назар Михайлович 78620, 78782 
Федюшина Дарія Михайлівна 79684 
Феофанова Олена Вікторівна 78088, 78090 
Фесенко Наталія Св'ятославівна 79869, 79870 
Фесенко Улболган Абдулхамітівна 79814 
Фефілова Галина Євгенівна 78576 
Фефілова Тетяна Володимирівна 78658 
Фєтєску Лариса Іванівна 78070, 78071, 78715, 78716 
Филипчук Віктор Леонідович 78432 
Фідкевич Олена Львівна 79114 
Філатова Катерина Вікторівна 79058 
Філенко Оксана Миколаївна 79001 
Філімонова Наталія Ігорівна 79130, 79131, 79132 
Філіпенко Тетяна Михайлівна 79003 
Філіпцова Ольга Володимирівна 78552 
Філяк Ірина Василівна 79637 
Філянін Данило Володимирович 79604 
Фінік Євгенія Олександрівна 79135 
Флорескул Олег Іванович 78733, 78734 
Флорко Тетяна Олександрівна 79445 
Фокас Ольга Андріївна 79913 
Фокін Сергій Борисович 78269 
Форостяний Андрій Володимирович 79434 
Франчік Наталія Володимирівна 78838 
Франчук Олег Васильович 79827 
Фука Микола Михайлович 79242, 79245 
Хабаров Володимир Остапович 78485 
Хайловська Ольга Борисівна 78153 
Халіна Вероніка Юріївна 79920 
Хамалов Ігор Петрович (Воламах Ігор Петрович) 78192 
Хан Володимир Олегович 78841 
Харута Віталій Сергійович 78930, 78931 
Харченко Володимир Миколайович 79847, 79848, 79850, 79851, 79852 
Хаустов Дмитро Вікторович 78125, 78613 
Хецеліус Ольга Юріївна 79143, 79170, 79171, 79445 
Хижна Олена Борисівна 78312 
Хитра Зоя Михайлівна 79209 
Хілуха Оксана Анатоліївна 79839 
Хілюк Єгор Володимирович 79716 
Хламов Сергій Васильович 78674, 78675, 78676, 78677, 78678 
Хлань Людмила Вікторівна 78087, 78089 
Хлипавка Леся Миколаївна 79246 
Хлібовська Ганна Миколаївна 79240 
Хобта Юлія Андріївна (Alindasvit) 78238, 78694 
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Ходаківський Сергій Миколайович 79875 
Ходзицька Ірина Юліївна 78585 
Ходоренко Віктор Фокович 79861 
Холодова Ольга Олександрівна 79416 
Холявко Олексій Олексійович 79814 
Хоменко Тетяна Анатоліївна 79370 
Хоменко Юлія Петрівна 79177 
Хомич Олена Леонідівна 78957 
Хомутінін Юрій Володимирович 79438, 79439 
Хомяк Вадим Олександрович 79863 
Хоненко Любов Григорівна 78446, 78626, 79120 
Хорошаєв Дмитро Євгенович 78142 
Хорошев Костянтин Григорович 79506 
Хорошилова Ірина Олександрівна 78482, 78483 
Хохлов Андрій Дмитрович 79226 
Хохлов Валерій Миколайович 79142 
Храповецька Анастасія Олександрівна (AK KOLIBRIM) 78559 
Храпунов Андрій Юрійович 78679 
Христенко Анатолій Олександрович 78918 
Худик Катерина Георгіївна 79233 
Худинцев Микола Миколайович 78989 
Цап Володимир Володимирович 78364 
Цвєткова Тетяна Павлівна 78111 
Цвіліховський Валерій Іванович 79277, 79280 
Цвіренко Світлана Миколаївна 78509, 78511, 78513 
Целуйко Федір Владиславович 78267 
Цепова Ірина Вікторівна 79495 
Цибуленко Геннадій Володимирович 79398 
Цибуленко Лариса Олександрівна 79398 
Цивільський Федір Миколайович 78846 
Цимбал Наталія Миколаївна 78930, 78931 
Цимбал Петро Васильович 79629 
Цимбалюк Анатолій Григорович 78050 
Цимбар Дарія Андріївна 79284 
Цільвік Олег Валерійович 78059 
Цільмак Олена Миколаївна 78200 
Ціпан Тетяна Степанівна 79504 
Цмінський Ігор Миколайович 79097 
Цубанова Наталя Анатоліївна 79271 
Цуканов Олег Федорович 79688 
Цхвітава Олександр Кіазович 78437 
Цюман Микола Павлович 78706 
Чайка Володимир Миколайович 78712, 78713 
Чайка Лілія Вікторівна 79881 
Чапаєв Ігор Веніамінович 79512 
Чекмарьов Володимир Гнатович 78325 
Чекунов Микола Віталійович 79720 
Челомбітко Андрій Федорович 78293 
Чепель Олександр Сергійович 79610, 79695 
Черевань Оксана Григорівна 79228, 79229 
Череватий Олег Павлович 79483 
Черевко Олександр Іванович 79468 
Череда Вікторія Володимирівна 78160 
Чередніченко Андрій Леонідович 78825 
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Череп Алла Василівна 79902, 79903 
Черепін Павло Сергійович 79680, 79681 
Черешневий Олександр Ігорович 78751, 78752 
Черін Андрій Геннадійович 79830 
Черкашина Ольга Сергіївна 78827 
Черненко Наталя Олександрівна 78357, 78358 
Черненко Юлія Юріївна 78170 
Черних Генадій Андрійович 78614 
Чернишов Павло Сергійович 79621 
Чернік Світлана Дмитрівна 78074, 78075, 78076 
Чернікова Людмила Антонівна 79020, 79113 
Чернінський Андрій Олександрович 78322 
Чернов Дмитро Євгенійович 78750 
Чернова Анастасія Валеріївна 78625, 79120 
Чернявська Олена Валеріївна 79454, 79479 
Чернявська Юлія Ігорівна 78509 
Чернявський Сергій Сергійович 78042 
Черняк Максим Євгенійович 78083, 79743 
Черняк Олександр Іванович 78884 
Черняк Олександр Леонтійович 78197 
Черняк Олена Миколаївна 78826 
Чернякова Юлія Георгіївна 79170 
Черчата Анжела Олексіївна 79510 
Чечоткін Дмитро Леонідович 78924 
Чєн Наталія Володимирівна 78853 
Чигір Роман Леонідович 79355 
Чикор Валентин Петрович 79559 
Чмельова Валентина Степанівна 79564, 79565, 79566 
Чорна-Паршикова Ганна Віталіївна 78492 
Чорна Альона Віталіївна 79364, 79365 
Чорна Марина Віталіївна 79779, 79781 
Чорна Мирослава Михайлівна 79948 
Чорна Оксана Григорівна 79249 
Чорна Ольга Анатоліївна 78794 
Чорна Тетяна Іванівна 78225 
Чорний Олексій Петрович 78749, 78794, 78795, 78797 
Чумак Надія Петрівна 79348 
Чумарна Марія Іванівна 79945 
Чумаченко Олександр Юрійович 78652 
Чурсіна Людмила Андріївна 78954 
Чухліб Євген Олександрович 79435 
Чухліб Оксана Леонідівна 78917 
Чухрай Наталія Іванівна 78824 
Шай Артем Михайлович 79709, 79922, 79924 
Шакірзанова Жаннетта Рашидівна 78905 
Шакотько Віктор Васильович 79020, 79113 
Шаповал Алла Олексіївна 78842 
Шаповал Євгенія Юріївна 78842 
Шаповал Світлана Леонідівна 79136 
Шаповалов Валентин Валерійович 78295, 78376, 78377, 79455, 79456, 79473, 79475 
Шаповалов Валерій Володимирович 78295, 78376, 78377, 79455, 79456, 79473, 79475 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 78295, 78376, 78377, 79455, 79456, 79473, 79475 
Шапошник Владислав Юрійович 79739 
Шарбенко Тетяна В'ячеславівна 78508 
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Шарко Валентина Дмитрівна 78302, 78309 
Шаров Сергій Володимирович 79282 
Шарова Тетяна Михайлівна 78010, 79283, 79284, 79285 
Шаронов Андрій Павлович 79127, 79128 
Шатківська Жанна Федорівна 79111 
Швабій Констянтин Іванович 78683 
Швець Василь Олександрович 79193, 79194 
Швець Євгенія Миколаївна 79183 
Швець Наталія Миколаївна 78905 
Шевенко Михайло Сергійович 79360 
Шевцов Андрій Гаррієвич 78058, 78062 
Шевченко Валентина Миколаївна 78847, 78848 
Шевченко Ганна В'ячеславівна 78350 
Шевченко Ганна Миколаївна 78923 
Шевченко Іван Олексійович 79352 
Шевченко Інна Юріївна 78460 
Шевченко Надія Леонідівна 78289 
Шевченко Наталія Олександрівна 78504 
Шевченко Оксана Станіславовна 79026 
Шевчук Валерій Олександрович 78065, 78066 
Шевчук Владислава Олегівна 78320 
Шевчук Олег Анатолійович 79371 
Шевчук Олена Сергіївна 78078 
Шевчук Сергій Петрович 78078 
Шекк Павло Володимирович 78904 
Шелест Вікторія Станіславівна 78284, 78285, 78286 
Шеляг Ганна Віталіївна 79024 
Шеляг Ганна Віталіївна (HANNA SHELIAH) 78911 
Шепетуха Юрій Михайлович 78892 
Шереметьєва Ольга Юріївна 79702, 79704 
Шершенюк Олена Миколаївна 78461, 78462 
Шестакова Катерина Миколаївна 78198 
Шестопалов Євген Анатолійович 78574, 78575 
Шигонова Ірина Володимирівна 79227, 79228, 79229 
Шикунов Олександр Анатолійович 79739, 79741, 79742 
Шинкаренко Володимир Григорович 79595 
Шинкарук Оксана Анатоліївна 79224, 79225 
Шиян Ігор Олександрович 79365 
Шиян Надія Іванівна 79121 
Шкляр Вікторія Вікторівна 78320 
Школьник Леонід Семенович 78059 
Шкуліпа Павло Альфредович 78053 
Шкуратенко Олена Володимирівна 79676 
Шляхтич Лідія Михайлівна 79622 
Шматков Даніїл Ігорович 78168 
Шнурко-Табакова Елліна Володимирівна 78143 
Шост Наталія Богданівна 79949 
Шпанковська Ніна Григорівна 78763 
Шпень Олена Григоріївна 78140 
Шпильовий Іван Федорович 78930, 78931 
Шрамко Руслана Григорівна 79118 
Шрубек Владислав Олегович 78176, 78177, 78178 
Штангрет Андрій Михайлович 78876, 78978 
Штефан Людмила Володимирівна 79874 
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Шугай Владислав Русланович 78935 
Шуда Ірина Олександрівна 78378 
Шуліка Ольга Олександрівна 78494, 79416, 79417 
Шульга Артем Вікторович (The Lazers) 79395, 79396 
Шульга Валерій Михайлович 78924 
Шульга Наталія Петрівна 79443 
Шумілін Сергій Олександрович 79552 
Шумілова Світлана Миколаївна (StarGIS) 78011 
Шунков Василь Сергійович 79257, 79258, 79259, 79260 
Шутєєв Ілля Вячеславович 79328 
Щадних Володимир Андрійович 78832, 78836 
Щебликіна Зоя Вікторівна 78873 
Щеглова Тетяна Леонідівна 79486 
Щенякін Олег Володимирович 79462 
Щербакова Таміла Анатоліївна 78699 
Щербатюк Артем Володимирович 79711, 79806, 79807, 79808 
Щербатюк Артем Леонідович 78975 
Щербатюк Наталія Володимирівна 78705, 78975 
Щербатюк Олександр Олександрович 78088, 78090 
Щербаченко Вікторія Олексіївна 78490 
Щербина Ірина Володимирівна 79733 
Щирба Юрій Петрович 79245 
Щукін Олександр Вікторович 78493 
Эжени МакКвин (псевдонім) 79169 
Юдіна Ганна Леонідівна 78795 
Юлінецька Юлія Василівна 78350 
Юр'єва Ольга Іванівна 78166 
Юркевич Олена Миколаївна 79523 
Юрченко Діана Вікторівна 78305, 78306, 78307 
Юрченко Олексій Маркович 79325 
Юсков Руслан Іванович (Юса) 79425 
Юскович-Жуковська Валентина Іванівна 78250 
Юфименко Вікторія Георгіївна 78508 
Ющенко Сніжана Ростиславівна 78998 
Якименко Олександр Григорович 78196 
Якименко Олена Олександрівна 78113 
Якименко Олена Пилипівна 79502, 79503 
Якименко Світлана Іванівна 79534, 79535, 79536, 79541, 79543, 79544, 79545, 79547, 

79548, 79549, 79550 
Якір Михайло Семенович 78245, 79374, 79375, 79376, 79377, 79378 
Яковенко Марія Миколаївна 79275 
Яковлева Наталія Вікторівна 78044, 78045, 78046, 78047 
Яковлева Наталія Юріївна 79353 
Яковлєв Ігор Анатолійович 78239 
Якорнов Євгеній Аркадійович 79688 
Якушенко Сергій Олександрович 78364 
Янін Олексій Євгенович 79123 
Янковська Жанна Олександрівна 78512 
Яновська Наталія Миколаївна 78292, 79096 
Януш Алла  79938 
Януш Алла Сергіївна 79939 
Янчук Віталій Володимирович 79087, 79088 
Яременко Людмила Іванівна 79930, 79931, 79932 
Яременко Мирослава Максимівна 79098 
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Яремко Юрій Іванович 79963 
Яремчук Ніна Антонівна 78324, 78663, 79350, 79351 
Яресько Рената Сергіївна 78932 
Ярмолюк Микола Олександрович 78035, 79884 
Ярних Тетяна Григорівна 78371 
Ярова Оксана Анатоліївна 78808 
Яровий Андрій Анатолійович 78404 
Ярошевська Лариса Віталіївна 78786 
Ярошенко Валерія Владиславівна 79818, 79819, 79823 
Ярощук Олена Борисівна 79322 
Яхній Євген Миколайович 78754 
Яценко Вікторія Федорівна 79471, 79472 
Яценко Людмила Степанівна 78502 
Яценко Таміла Олексіївна 79659 
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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 національний технічний університет  78475, 78553, 78884, 79809, 79810, 79811 
Державна установа "Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології 
Міністерства охорони здоров'я України" 

 79388 

Державне підприємство "Документ"  78887, 79435 
Державне підприємство "Інформаційно-
обчислювальний центр Міністерства соціальної 
політики України" 

 78087, 78088, 78089, 78090 

Державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Південне" ім. М.К. Янгеля" 

79847, 79848, 79849, 79850, 79851, 79852, 79853, 79854, 
79855, 79856, 79857, 79858, 79859, 79860, 79861, 79862, 
79863, 79864 

Державний університет інфраструктури та 
технологій 

 78320, 78789, 79105, 79234, 79804 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 79739, 79740, 79741, 79742 

Житомирський державний технологічний 
університет 

 78556, 78562 

Запорізький національний технічний університет  78619 
Запорізький національний університет  78960 
Інститут геологічних наук НАН України  79324 
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 79447, 79763, 79764, 79765 

Інститут проблем виховання Національної академії 
педагогічних наук України 

 79430, 79431, 79432, 79433 

Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України 

 78488, 79084, 79085 

Інститут телекомунікацій і глобального 
інформаційного простору Національної академії  
наук України 

 79827 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка  
Національної академії наук України 

 79844, 79846 

Казенне підприємство "Науково-виробничий  
комплекс "Іскра" 

 78832, 78836 

Кам'янець-Подільське публічне акціонерне  
товариство "ГІПСОВИК" 

 78669, 78671, 78672 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

78496, 78497, 78498, 78499, 78520, 78699, 78700, 78701, 
79135, 79136, 79137, 79442, 79443 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 78614 

Луцький національний технічний університет  78903 
Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем Національної 
академії наук України та Міністерства освіти і науки 
України 

78888, 78889, 78890, 78891, 78892, 78893, 78894, 78895, 
78896 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної 
власності Національної академії правових наук 
України 

 78606, 79606 

Національна академія внутрішніх справ  79312 
Національна академія внутрішніх справ  78042, 78554, 79434, 79676 
Національна металургійна академія України  78830, 78833, 78834, 78925, 78926, 78927, 78928, 79178, 

79179, 79383, 79384, 79385, 79386, 79664, 79665, 79666, 
79667, 79668, 79678 
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Національний науковий центр "Інститут аграрної 
економіки" 

 78471, 78472, 78473 

Національний науковий центр "Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" 

 78918, 78920, 79138 

Національний транспортний університет  78370, 78682 
Національний транспортний університет  78705, 78706, 78707, 78975, 79092, 79093, 79506 
Національний університет "Львівська політехніка"  78822, 78823, 78824 
Національний університет біоресурсів і  
природокористування України 

78712, 78713, 79277, 79278, 79279, 79280, 79438, 79439, 
79440 

Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова 

 78469 

Національний фармацевтичний університет  78371, 79130, 79131, 79132 
Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью  
"АБСОЛЮТСОФТ" 

 78115, 78116, 78117 

Одеський державний екологічний університет  78904, 78905, 79142, 79143, 79170, 79171, 79445 
Полтавський національний педагогічний університет 
імені В.Г. Короленка 

78476, 78477, 78478, 78479, 79118, 79121, 79497, 79498, 
79838 

Приватне акціонерне товариство 
"БАНКОМЗВ'ЯЗОК" 

 78681, 79176 

Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна 
фірма "КРЕОМА-ФАРМ" 

 78173, 78607 

Публічне акціонерне товариство "КИЇВПРОЕКТ"  78325 
Радіоастрономічний інститут Національної академії 
наук України 

 78924 

Сумський державний університет 78490, 78919, 78921, 78922, 78923, 78936, 79140, 79141, 
79759 

Товариство з додатковою відповідальністю 
"Український науково-дослідний інститут харчової 
промисловості" 

 79084, 79085 

Товариство з обмеженною відповідальністю  
"Мобіус Софтвер" 

 78353 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АЙКЮЖН ІТ" 

 78698, 79913 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АНТЕЙ." 

 78901 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"БІ УКРАЇНА РОЗУМІЙ, ВИРІШУЙ І ДІЙ" 

 78315, 78316, 78317, 78318, 78319 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Виробнича Компанія Здорово" 

 78456, 78457, 78458 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ВІНСТАРС ТЕХНОЛОДЖІ" 

 79790 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ЕГАР ТЕХНОЛОЖІ УКРАЇНА" 

 79663 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Елекс Європа" 

 79813 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Інститут комп'ютерних технологій" 

 79082 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ" 

 78359, 78363, 79836 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНТЕЛЛОГЕЙТ УКРАЇНА" 

 78995 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ІНФО-ПРАЙМ" 

 78943 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Маестро Тікет Систем" 

 79662 
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування  роботодавця 

Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"МОНСТР СОФТВЕР ГРУП" 

 79648 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Нові Знання" 

 79918 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Оптове аптечно-стоматологічне підприємство  
"Регард" 

 79183 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"СІЕС ТЕК" 

 79603 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ"  78083, 78084, 78618, 79743 
Товариство з обмеженою відповідальністю  
"СОФТ ПРОДАКШН" 

 79059 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"СОФТЛАЙН ІТ" 

 79718, 79719 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА" 

 79833 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ТОП ЛІД" 

 79437 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТРЕЙДБОКС" 

 78298 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Український інформаційно-обчислювальний центр" 

 78790 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"УНІТІ-БАРС" 

 79834 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Фінансова компанія "ВАП-КАПІТАЛ" 

 79643 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ" 

 78831 

Українська інженерно-педагогічна академія 78166, 78167, 78168, 78169, 78170, 78368, 78369, 78501, 
78555, 78557, 78711, 78826, 78827, 78835, 78837, 78858, 
78897, 79732, 79733, 79734, 79735, 79736, 79865, 79866, 
79867, 79868, 79869, 79870, 79871, 79872, 79873, 79874 

Український науково-дослідний інститут спеціальної 
техніки та судових експертиз Служби безпеки 
України 

 78474, 79722 

Український науково-дослідний інститут цивільного 
захисту 

 79502, 79503 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв  78267, 78268 
Харківський державний університет харчування та 
торгівлі 

 79779, 79780, 79781 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 78493 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 78162, 78163, 78459, 78460, 78461, 78462, 78463, 78464, 
78465, 78466, 78467, 78468, 78480, 78481, 78482, 78483, 
78484, 78485, 78494, 78495, 79416, 79417, 79418, 79419, 
79593, 79594, 79595, 79596, 79812, 79916, 79917 

Харківський національний медичний університет  78164, 78165, 79222, 79223 
Херсонський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

 78364, 78365, 78709, 78710, 78898, 78899, 79933 
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Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

 
Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

75038 02.04.2018 
75039 02.04.2018 
71401 17.04.2018 
65127 17.04.2018 
70601 17.04.2018 
50843 17.04.2018 
23316 20.04.2018 
68873 15.05.2018 
78702 06.06.2018 
77679 13.06.2018 
58457 19.06.2018 
58777 19.06.2018 
58778 19.06.2018 
77687 26.06.2018 
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